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VOORWOORD
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een ongeneeslijke, progressieve ziekte van het
zenuwstelsel. Doordat motorische zenuwcellen afsterven verzwakken de spieren en
overlijden de meeste patiënten uiteindelijk aan ademhalingszwakte. De zorg voor
patiënten met ALS is multidisciplinair en het aantal hulpverleners per patiënt, zowel
professioneel als vrijwillig, is groot. Er is veel kennis over ALS in gespecialiseerde
(revalidatie)centra. Hulpverleners in de eerste lijn komen maar zelden in aanraking met
patiënten met deze aandoening.
Dit zakboekje is bedoeld voor alle hulpverleners in de zorg voor patiënten met ALS om
de zorg zowel inhoudelijk als qua afstemming te ondersteunen. Hierbij gaat het om
efficiënte diagnostiek, symptoombestrijding, kwaliteit van leven en zorg aan
mantelzorgers.
Ter gelegenheid van het eerste 5-jarig lustrum van het ALS Centrum Nederland is in het
2008 het zakboekje ALS uitgekomen. Het zakboekje geeft een overzicht van de huidige
inzichten in diagnostiek, behandeling en zorg.
In 2013 bestaat het ALS Centrum Nederland alweer 10 jaar. Het zakboekje is daarom
herzien. Dit is de tweede druk en deze wordt alleen digitaal beschikbaar gesteld. Nieuwe
ontwikkelingen en inzichten worden verwerkt in deze digitale versie.
Er is de laatste 10 jaar hard gewerkt door vele enthousiaste medewerkers van het ALS
Centrum. De ALS-poliklinieken zijn opgericht, waar patiënten binnen twee weken terecht
kunnen en gezien worden door ervaren hulpverleners. De duur tot het stellen van de
diagnose is terug gebracht. Veertig revalidatiecentra met gespecialiseerde ALSbehandelteams hebben zich aangemeld verspreid over het hele land voor de zorg en
begeleiding van patiënten met ALS. Het ALS Centrum Nederland is actief in het stimuleren
en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek dat belangrijk is om de oorzaak van ALS te
achterhalen en te komen tot een effectieve behandeling.
Er is de afgelopen 10 jaar veel bereikt en er is nog veel meer te doen. Wij zien het als een
enorme uitdaging om ook de komende jaren te werken aan een betere behandeling voor de
patiënten met ALS, PSMA en PLS in Nederland.
De meest actuele informatie is te vinden op www.als-centrum.nl
Leonard van den Berg, Coördinator ALS Centrum Nederland
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1. Ziektebeeld ALS, PSMA en PLS
Leonard van den Berg
Amyotrofische laterale sclerose
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende
aandoeningen van het zenuwstelsel. ALS leidt tot progressieve zwakte van spieren in armen,
benen, gelaat en romp doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de
hersenstam en de hersenen langzaam afsterven. ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd
ontstaan. Het begin is sluimerend met zwakte in een hand of voet of met onduidelijk spreken.
De zwakte neemt toe en breidt zich uiteindelijk uit naar alle dwarsgestreepte spieren. De
mate van progressie is vrijwel lineair. Patiënten overlijden door zwakte van de
ademhalingsspieren gemiddeld 3 jaar na de eerste verschijnselen. Twintig procent van de
patiënten leeft langer dan 5 jaar. Andere functies van het zenuwstelsel blijven bij de meeste
patiënten gedurende de ziekte vrijwel volledig intact. In zeldzame gevallen is er een
combinatie van ALS met frontotemporale dementie (FTD)(zie 4.2). Bij 5-10% van de
patiënten komt ALS in de familie voor (de familiaire vorm van ALS: FALS) meestal met een
autosomaal dominante overerving. Als ALS niet in de familie voorkomt spreken we van de
sporadische vorm van ALS (SALS). Zowel bij klinisch als bij pathologisch onderzoek zijn
familiaire en sporadische ALS vrijwel niet van elkaar te onderscheiden.
Uit recent onderzoek blijkt dat de incidentie van ALS in Nederland 2,8 patiënten per 100.000
inwoners per jaar bedraagt.1 Dit houdt in dat elk jaar bij ongeveer 400 tot 500 mensen in
Nederland de diagnose ALS wordt gesteld. ALS komt in de hele wereld met dezelfde
frequentie voor. In Nederland is ALS een relatief onbekende ziekte, terwijl het aantal nieuwe
patiënten per jaar bij wie de diagnose ALS gesteld wordt vergelijkbaar is met veel andere
chronische neurologische ziekten, zoals bijvoorbeeld multipele sclerose (MS). Dit komt
doordat mensen met ALS korter leven waardoor er minder patiënten zijn. De prevalentie is
ongeveer 1400 patiënten. Met name op jongere leeftijd (<40 jaar) komt ALS vaker bij
mannen dan vrouwen voor (4:1).
Oorzaak
Bij de familiaire vorm van ALS is een afwijkend gen de directe oorzaak van de ziekte. In de
laatste jaren zijn er verschillende genen gevonden waarin een mutatie de ziekte veroorzaakt.
De grootste bekende oorzaak voor FALS in Nederland is een herhaling van een klein DNA
fragment in het C9orf72 gen, wat voorkomt in 36 procent van de Nederlandse FALS families.
Ook mutaties in TARDBP (8%), FUS (6%), VAPB (3%) ANG (2% en SOD1 (1%) zijn
voorkomend in Nederland. Er blijken belangrijke verschillen te zijn in deze percentages
tussen landen. Een mutatie in het superoxide dismutase 1 (SOD1) gen komt in het
buitenland bij 20% van de patiënten met familiaire ALS voor, maar in Nederland zien we
deze mutatie zelden. Mutaties in UBQLN2 en OPTN lijken in Nederland niet voor te komen
bij familiaire ALS patiënten. Bij 45 procent van de Nederlandse familiaire ALS patiënten die
op alle bekende genen gescreend zijn, is het oorzakelijke gen nog onbekend.
De oorzaak van de sporadische vorm van ALS is grotendeels onbekend. Er zijn aanwijzingen
dat verschillende ziektemechanismen een rol spelen in de pathofysiologie van progressieve
degeneratie van de motorische neuronen. Deze ziektemechanismen zijn glutamaat
gemedieerde excitotoxiciteit, dysfunctie van mitochondriëen, ontstekingsverschijnselen in het
zenuwstelsel, apoptose, oxidatieve stress, abnormale eiwit aggregaten, een gestoorde
reactie op hypoxie gemedieerd door de vasculaire endotheliale groei factor, gestoord
axonaal transport en autoimmuunprocessen. Ook worden bij sporadische ALS patiënten,
ondanks dat de ziekte niet in de familie voorkomt, afwijkingen in het C9orf72 gen gevonden.
Wat hiervan de gevolgen zijn is nog niet duidelijk.
Het is zeer goed mogelijk dat er niet één maar verschillende factoren een rol spelen bij het
ontstaan van sporadische ALS. Ook kan het zijn dat verschillende ziektemechanismen bij
bepaalde specifieke subgroepen van patiënten een (prominentere) rol spelen.
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Het algemene idee is dat ALS een zogenaamde multifactoriële ziekte is. Dat betekent dat
afwijkingen in verschillende genen (onderdeel van het totale DNA) samen met
omgevingsfactoren tot de ziekte kunnen leiden. De hypothese is dat van de ruim 16 miljoen
Nederlanders er bijvoorbeeld 50.000 een zodanige opbouw hebben van hun DNA dat ze een
verhoogde aanleg hebben voor het krijgen van ALS. Anderen hebben – door afwijkingen in
andere genen – op dezelfde manier een verhoogde aanleg voor het krijgen van bijvoorbeeld
hart- en vaatziekten of bepaalde vormen van kanker. Uiteindelijk zullen enkele duizenden
van die 50.000 mensen met verhoogde genetische aanleg voor ALS daadwerkelijk de ziekte
krijgen. Dat komt door het samenspel van deze erfelijke afwijkingen met zogenaamde
exogene ofwel omgevingsfactor(en). Dit kan een bepaalde leefwijze, voedingspatroon, virus,
beroep, medicijnen of blootstelling aan giftige stoffen zijn. Kennis van de specifieke
genetische risicofactoren en de externe factoren is nodig om de ziektemechanismen van
ALS te ontrafelen. Dat kan leiden tot ontwikkeling van een nieuwe behandeling enerzijds en
het vermijden van risicofactoren voor de ziekte anderzijds. Misschien zijn er ook
beschermende omgevingsfactoren.
Behandeling
ALS is een progressieve ziekte. Omdat er nog geen geneesmiddelen zijn die ALS genezen
of de achteruitgang kunnen stoppen, is goede zorg, verstrekking van hulpmiddelen en
begeleiding voor de patiënt en zijn omgeving het belangrijkste wat patiënten kan worden
geboden. Riluzole (2 dd 50 mg) is het enige medicijn waarvan een gunstig effect op het
beloop van ALS is bewezen.2-5 Enkele grote placebo gecontroleerde studies laten zien dat de
mensen met ALS die riluzole gebruiken langer leven dan de mensen in de placebogroep. Het
medicijn verlengt de overleving gemiddeld met 3 tot 6 maanden. Er zijn aanwijzingen dat er
een beter effect is als riluzole in een vroeg stadium van de ziekte gegeven wordt.
Leverfunctiestoornissen en een leukopenie zijn beschreven bij riluzolegebruik waardoor na
starten van de medicatie 1 keer per maand en daarna gedurende 1 jaar elke 3 maanden de
leverfunctiewaarden en bloedbeeld gecontroleerd dienen te worden. Bijwerkingen (met name
misselijkheid, lusteloosheid) treden meestal op in de eerste weken na aanvang, zijn in de
meeste gevallen voorbijgaand en zijn zelden een reden om te stoppen. Nieuwe
geneesmiddelen, in combinatie met riluzole, zullen de komende jaren ontwikkeld moeten
worden. Meer kennis over het ontstaan van ALS zal leiden tot betere therapie voor ALS in de
toekomst.
Primaire Laterale Sclerose en Progressieve Spinale Musculaire Atrofie
Primaire laterale sclerose (PLS) en progressieve spinale musculaire (spier) atrofie (PSMA)
zijn net zoals ALS aandoeningen van het motorische neuron maar bij deze aandoeningen
zijn respectievelijk alleen het centraal of perifeer motorisch neuron aangedaan. Beide
aandoeningen kunnen in een later stadium overgaan in ALS. Aangezien dit meestal in de
eerste 4 jaar optreedt, kan de diagnose PLS of PSMA formeel pas na 4 jaar gesteld
worden.6-9
Primaire laterale sclerose (PLS) is een niet erfelijke aandoening van het centraal motorisch
neuron. PLS is zeldzaam in Nederland met een geschatte prevalentie van maximaal 200
mensen. Net zoals ALS kan PLS bij volwassenen op elke leeftijd ontstaan. De verschijnselen
beginnen meestal in de benen en bestaan uit stijfheid en krampen. De klachten nemen heel
geleidelijk aan toe. De progressie is echter veel trager dan bij ALS. Na verloop van tijd
(meestal jaren) treden er ook klachten op van de armen en op den duur ontstaan ook
klachten in de bulbaire regio waarbij onduidelijk spreken en dwanghuilen/lachen op de
voorgrond staan. Voordat de diagnose PLS gesteld mag worden, moeten een aantal andere
aandoeningen, die dezelfde klachten en verschijnselen kunnen veroorzaken, uitgesloten
worden (zie 2.3). In het beginstadium zijn de klachten vrijwel hetzelfde als die van
sporadische vormen van hereditaire spastische paraparese (HSP). Aanvankelijk werd
gedacht dat klachten zoals urine incontinentie of achterstrengstoornissen (afwijkende SSEP,
gestoorde vibratiezin) HSP van PLS kan onderscheiden, maar een recente studie toont aan
dat klinische kenmerken geen onderscheid kunnen maken tussen beide aandoeningen
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zodat men afhankelijk is van de resultaten van genetisch onderzoek.6 In elk stadium (ook na
vele jaren) kan PLS overgaan in ALS waarna in de regel een versnelling van de progressie
optreedt. Het optreden van fasciculaties of milde atrofie in de handen is onvoldoende om de
diagnose PLS te wijzigen in ALS.
PSMA is een aandoening van alleen het perifeer motorisch neuron. PSMA is een relatief
slecht omschreven ziektebeeld en dient onderscheiden te worden van de erfelijke vorm van
spinale spieratrofie (SMA); bij volwassenen wordt in een klein aantal van de gevallen een
deletie van het survival motor neuron (SMN) 1 gen aangetoond, terwijl die bij SMA op de
kinderleeftijd vrijwel altijd aanwezig is.7-9
Een deel van de patiënten met PSMA heeft een relatief langzaam ziektebeloop; een ander
deel van de patiënten heeft een snel progressief beloop of het ziektebeeld gaat na verloop
van tijd over in ALS. Recent onderzoek van onze groep toonde aan dat deze laatste groep
een ongunstige prognose heeft, vergelijkbaar met ALS. Een afwijkende vitale capaciteit
vroeg in de ziekte blijkt een prognostische factor te zijn voor een ALS-achtig beloop. Het is
zeer goed mogelijk dat de snelle vorm van PSMA en ALS dezelfde ziekte is. De langzame
vorm kan weer onderverdeeld worden in patiënten met een gegeneraliseerde verdeling van
zwakte in armen en benen, en patiënten met een segmentale verdeling van zwakte. Bij de
segmentale vormen is er asymmetrische zwakte in een arm in de distale spiergroepen
(distale segmentale SMA, ook wel de ziekte van Hirayama genoemd) of been, of in
proximale spiergroepen van vooral de armen (proximale segmentale SMA). De segmentale
vormen hebben een zeer langzame progressie en kunnen jarenlang stabiel blijven. Na enige
jaren kan de andere arm aangedaan worden in het zelfde segment, of kan de ziekte
overgaan in een gegeneraliseerde vorm. Dit laatste is meer waarschijnlijk bij de proximale
dan de distale vorm.
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2. Diagnostiek en differentiaal diagnose
Jurgen Schelhaas
Jan Veldink
2.1 Inleiding
ALS is een neurodegeneratieve aandoening waarbij zowel de perifere motorische neuronen
van het ruggenmerg en de hersenstam als de centrale motorische neuronen in de
motorische cortex worden aangetast. Hierdoor ontstaat een aandoening gekarakteriseerd
door zwakte, atrofie en fasciculaties ten gevolge van perifere schade en hyperreflexie,
pseudobulbaire symptomen (dwanglachen en –huilen) en soms ook spasticiteit ten gevolge
van de centrale schade. Er bestaan aandoeningen die op ALS kunnen lijken (de
zogenaamde ALS-mimics). Om zo zorgvuldig mogelijk een diagnose te kunnen stellen is
kennis over de ziektepresentatie van ALS en van de ALS-mimics noodzakelijk. In dit
hoofdstuk zullen we eerst de diagnostische criteria, de zo genoemde EL Escorial criteria,
voor ALS bespreken. Daarna zullen de differentiaal diagnostische overwegingen en het
aanvullend onderzoek worden behandeld. Tot slot zal worden ingegaan op het mededelen
van de diagnose aan de patiënt in een zogenaamd slechtnieuwsgesprek.
2.2 Indeling
De diagnostische criteria voor ALS: de gereviseerde El Escorial criteria
De diagnose ALS heeft grote consequenties. Toch is deze diagnose, met name door de
afwezigheid van een harde diagnostische test, niet altijd met zekerheid te stellen. Deze
onzekerheid komt tot uitdrukking in de El Escorial criteria waarbij er een onderscheid wordt
gemaakt tussen mogelijk, waarschijnlijk en zeker ALS (tabel 1).1 Deze indeling is van belang
voor wetenschappelijk onderzoek maar biedt ook in de dagelijkse klinische praktijk een goed
houvast. Belangrijk is het echter om te realiseren dat een patiënt niet gebaat is bij een
diagnose ‘mogelijk’ of ‘waarschijnlijk’ ALS. Omdat zowel ‘mogelijk’ als ‘waarschijnlijk’ ALS
volgens de El Escorial in hoge mate voorspellend zijn voor bewezen ALS, kan, mits andere
oorzaken zijn uitgesloten, wel degelijk met zekerheid de diagnose ALS gesteld worden.2
Volgens de El Escorial criteria is het voor het stellen van de diagnose ALS noodzakelijk dat
er klinisch zowel tekenen zijn van betrokkenheid van het centraal motorisch neuron (CMN)
als van het perifeer motorisch neuron (PMN). Het lichaam is hierbij onderverdeeld in vier
regio’s; bulbair (hoofd/hals), cervicaal (armen), thoracaal (thorax, abdomen) en lumbosacraal
(benen) (tabel 2). In klinisch niet-aangedane spieren kan neurofysiologisch onderzoek de
aanwezigheid van subklinische schade aan het PMN aantonen en daarmee de
waarschijnlijkheid van ALS verhogen.
Daarnaast is het voor het stellen van de diagnose vereist dat de symptomen progressief zijn
en andere aandoeningen zijn uitgesloten.
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Tabel 1. De gereviseerde El Escorial criteria.
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/04/2008_El-escorial.pdf
Zeker ALS
Neurologische en/of EMG verschijnselen wijzend op uitval van het CMN1 en PMN2 in 3
lichaamsregio’s.
Waarschijnlijk ALS
Uitval van het CMN en PMN in 2 lichaamsregio’s, met tenminste enkele van de CMNverschijnselen rostraal van de PMN-verschijnselen.
Mogelijk ALS
Uitval van het CMN en PMN in slechts 1 lichaamsregio, of
Uitval van het CMN in 2 of meer regio’s, of
Uitval van het CMN en PMN in 2 lichaamsregio’s waarbij geen CMN-verschijnselen rostraal
van de PMN-verschijnselen.
1

CMN, centraal motorisch neuron; 2PMN, perifeer motorisch neuron

Tabel 2. Klinische verschijnselen van het perifeer motorisch neuron (PMN) en het
centraal motorisch neuron (CMN) in de vier verschillende regio’s
Bulbair

Cervicaal

Thoracaal

Lumbosacraal

PMN
zwakte, atrofie, tong,
fasciculaties

aangezicht, nek,

larynx, farynx

schouder, rug, buik

arm,

hand,

onderrug, been,
voet

diafragma
areflexie*
of
verlaagde reflex
in
aangedane
spier

BPR, TPR

KPR, APR

CMN
Hypertonie

tong,

aangezicht, nek,

(‘spastisch’)

larynx, farynx

schouder, rug, buik

arm,

hand,

bekkengordel,
been, voet

diafragma

te’ afwezige

pathologische

pathologische-

Clonus,‘

reflexen

stamreflexen,

levendige reflex buikhuidreflexen levendige reflex

dwanglachen/huilen in

atrofische

spier

Clonus,

in

‘te’

atrofische

spier, Babinski
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ALS-varianten
Waar de El Escorial criteria de mate van zekerheid omtrent de diagnose aangeven worden
er binnen de El Escorial criteria weer verschillende ‘ALS-varianten’ onderscheiden (Tabel 3).
Bij de meeste patiënten met ALS (> 90 %) is er sprake van een ‘sporadische’ vorm van ALS.
Daarnaast komt een familiaire vorm van ALS (FALS) voor bij 5-10 procent van de patiënten.
De overerving bij deze FALS is bijna altijd autosomaal dominant (zie 1).
Dan wordt ook het zogenaamde ‘ALS plus syndroom’ als een variant van de aandoening
beschouwd. Bij het ALS plus syndroom voldoet een patiënt aan de diagnose ‘waarschijnlijk’
of ‘zeker’ ALS maar zijn er naast de klinische verschijnselen van ALS tevens andere
neurologische verschijnselen zoals dementie. Daarnaast bestaat er de ALS variant ‘ALS met
laboratoriumafwijkingen van onduidelijke betekenis’. Deze patiënten met ‘mogelijk’ dan wel
‘zeker’ ALS hebben laboratoriumafwijkingen die het beloop van ALS kunnen beïnvloeden.
Voorbeelden hiervan zijn de aanwezigheid van GM-1 antilichamen, niet maligne endocriene
afwijkingen, maligne lymfoom (M. Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom), infecties (HIV, HTLV,
varicella zoster, borrelia) en toxische stoffen (lood en mangaan).
Tot slot wordt ook de groep van ALS-mimics als een variant beschouwd. Dit zijn
aandoeningen die qua klinische presentatie sterk op ALS kunnen lijken maar waarbij het
gaat om een andere pathofysiologie en dus ook een andere ziekte. In feite gaat het hier dus
om de differentiaal diagnose van ALS. Voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn
multifocale motorische neuropathie, inclusion body myositis, het post-poliosyndroom en
cervicale myelopathie.
Tabel 3. ALS-varianten: binnen de ‘El Escorial Criteria’ herkent men verschillende ‘ALSvarianten’.
Sporadische vorm:
Niet familiair en niet geassocieerd met een andere bijkomende aandoening
Familiaire vorm:
Relatief zeldzaam en meestal autosomaal dominant. Mutatie analyse is mogelijk maar zal
slechts bij een kleine minderheid leiden tot het aantonen van een gendefect.
ALS plus syndroom:
Bij deze patiënten is er volgens de EL Escorial criteria sprake van ‘waarschijnlijk’ dan wel
‘zeker’ ALS maar komen er daarnaast andere neurologische verschijnselen voor.
ALS met laboratorium afwijkingen van onduidelijke betekenis
Bij deze patiënten met ‘waarschijnlijk’ dan wel ‘zeker’ ALS worden er laboratoriumafwijkingen
gevonden die, mits behandeld, het beloop van de aandoening gunstig kunnen beïnvloeden.
ALS-mimics
Aandoeningen die sterk op ALS kunnen lijken maar waarbij het gaat om een andere
pathofysiologie en dus ook om een andere ziekte.
2.3 Differentiaal diagnose
De differentiaal diagnose van ALS is sterk afhankelijk van het gegeven of patiënten zich
presenteren met tekenen van een aandoening van het CMN, het PMN, of van zowel het
CMN als PMN.
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/04/2013_differentiaal-diagnose.pdf
8

I Aandoeningen van het perifeer motorisch neuron
Progressieve spinale spieratrofie (PSMA)
Wanneer patiënten zich presenteren met een langzaam progressieve aandoening van alleen
het PMN (spierzwakte, atrofie of fasciculaties), dan moet behalve aan ALS, ook gedacht
worden aan een PSMA. Een deel van de patiënten met PSMA ontwikkelt in een later stadium
toch nog verschijnselen ten gevolge van schade aan het CMN en de diagnose ALS is dan
achteraf gezien juister. PSMA heeft in ongeveer 75% van de gevallen een langzamer beloop
dan ALS, maar 25% van de patiënten met PSMA heeft een snelheid van progressie zoals die
bij ALS gezien wordt.3
Ziekte van Kennedy
Bij mannen met een dysartrie en een langzaam progressieve zwakte en atrofie moet de
ziekte van Kennedy worden overwogen.4 Bij ongeveer de helft van deze patiënten komt
gynaecomastie voor en de aanwezigheid hiervan, evenals van een houdingstremor en milde
distale gevoelsstoornissen, zouden reden moeten zijn om genetisch onderzoek te verrichten
naar deze diagnose.5
Multifocale motorische neuropathie (MMN)
MMN is een behandelbare demyeliniserende aandoening van het motorische axon die zich
veelal presenteert bij relatief jonge mannen met asymmetrische atrofie en zwakte van de
bovenste extremiteiten, fasciculaties en verlaagde reflexen.6 Voor het stellen van de
diagnose is het geleidingsonderzoek van het EMG essentieel (aantonen van
geleidingsblokkade van meerdere zenuwen en andere aanwijzingen voor demyelinisatie)) en
kan een MRI van de cervicale plexus (verhoogd signaal op de T2 gewogen opnames)
bijdragen aan de diagnose. Bij ongeveer de helft van de patiënten vindt men GM1
antilichamen in het bloed.
Benigne spierkramp-fasciculatie syndroom
Patiënten met spierkrampen en fasciculaties zonder zwakte en zonder progressie of EMG
afwijkingen zouden het benigne spierkramp-fasciculatie syndroom kunnen hebben. Deze
aandoening, die vaak familiair voor kan komen en niet tot invaliditeit leidt, is zeldzaam.7
Post-poliosyndroom
Bij patiënten met een acute paralytische poliomyelitis infectie in de voorgeschiedenis met
nieuwe of toegenomen zwakte, moet gedacht worden aan het postpolio syndroom. Zelfs na
vele tientallen jaren kan een secundaire achteruitgang optreden. De progressie van zwakte
bij patiënten met het postpoliosyndroom is langzaam.
Inclusion body myositis (IBM)
IBM is een aandoening van de proximale en, in meer dan de helft van de gevallen, distale
spieren, waarbij asymmetrische spierzwakte en atrofie optreedt. De zwakte in de handen is
meer uitgesproken in de vinger- en polsbuigers dan in de -strekkers. Bij ALS wordt veel
vaker het omgekeerde gezien: meer zwakte in de vingerstrekkers. IBM is minder snel
progressief, kan leiden tot belangrijke invaliditeit maar zelden tot het overlijden van de
patiënt.
II. Aandoeningen van het CMN
Primaire laterale sclerose (PLS)
PLS is een aandoening van louter het CMN.8,9 PLS wordt gekarakteriseerd door een
langzaam progressieve spinobulbaire spasticiteit. Veelal betreft dit initieel een spastisch
looppatroon met een geleidelijke uitbreiding van de spasticiteit naar de bovenste
extremiteiten en de spraak. PLS kan ook asymmetrisch beginnen en zelfs bulbair. Men
9

spreekt pas van PLS wanneer de klachten meer dan vier jaar bestaan. Bij PLS kunnen milde
symptomen optreden die het gevolg zijn van schade aan perifere motorische neuronen,
zoals kramp, fasciculaties en atrofie.
Hereditaire spastische paraparese (HSP)
Bij een heel langzaam progressieve spastische parese die zich beperkt tot de benen is een
hereditaire spastische paraparese (HSP) de meest waarschijnlijke diagnose. Er zijn meer
dan 30 verschillende varianten met een grote klinische overlap maar elk met een ander
gendefect. Bij ongeveer 50 procent van de patiënten met HSP is er sprake van een mutatie
in het SPG4 gen (spastische paraplegine gen type 4/spastine). SPG4 erft autosomaal
dominant over. Daarnaast kan HSP ook autosomaal recessief (zoals bijvoorbeeld SPG7) of
X-gebonden (SPG2) overerven. Er bestaan zeldzame HSP-varianten met niet alleen
spasticiteit, maar ook bijvoorbeeld atrofie van de kleine handspieren. Een voorbeeld hiervan
is de SPG17 mutatie die ook bij een aantal Nederlandse families is aangetoond.
Structurele laesies en demyelinisatie
Een progressief spastisch syndroom kan veroorzaakt worden door een verscheidenheid van
aandoeningen van de hersenen en het myelum. Beeldvorming zal veelal de diagnose
opleveren, bijvoorbeeld in het geval van een leukodystrofie of multiple sclerose.
Metabole aandoeningen
Bij een onverklaarde langzaam progressieve spastische parese is het belangrijk aan de
zeldzame aandoeningen adrenomyeloneuropathie (AMN) en cerebrotendineuze
xanthomatose (CTX) te denken. AMN en CTX kunnen naast de spasticiteit ook tot een
polyneuropathie leiden. AMN is uit te sluiten door middel van een meting van de ratio zeer
lange keten vetzuren (C24/C22 en C26/C22). CTX kan worden aangetoond door middel van
een meting van het cholestanol in het serum.
Infecties
In het geval van een progressieve spastische parese na een bezoek aan de tropen kan een
tropische spastische paraparese overwogen worden, een infectie met het HTLV-1 virus.
Ook HIV kan, in zeldzame gevallen, de oorzaak zijn van een progressieve spastische
paraparese.
III Aandoeningen van zowel het CMN als het PMN
Wanneer er, net als bij ALS, tekenen zijn van een aandoening van zowel het CMN als het
PMN, moet allereerst overwogen worden of er sprake zou kunnen zijn van een combinatie
van twee vaker voorkomende aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn de combinatie van
hyperreflexie door een vasculaire beschadiging van de hersenen, met daarnaast atrofie door
een perifere neuropathie.
Een spinale durale arterioveneuze fistel (SDAVF)
Een SDAVF kan ALS nabootsen.10 Meer dan dertig procent van de patiënten met een
SDAVF presenteert zich met een loopstoornis die langzaam progressief kan zijn. Ook komt
bij ongeveer tachtig procent van de patiënten spierzwakte in de benen voor. Paraesthesiën,
sensorische stoornissen, mictieklachten, faecale incontinentie, erectiele dysfunctie en
onvrijwillige ejaculatie differentiëren een SDAVF echter van een aandoening van het
motorisch neuron.
Metabole aandoeningen
Hyperparathyreoidie en hyperthyreoidie kunnen beide leiden tot een combinatie van
fasciculaties en spierzwakte enerzijds, met anderzijds hyperreflexie en pathologische
voetzoolreflexen.11,12 Al zijn deze manifestaties zeldzaam, het uitsluiten van beide is
noodzakelijk voordat de diagnose ALS gesteld kan worden.
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III Alleen bulbaire klachten
Myasthenia gravis
Bij voornamelijk bulbaire klachten is het belangrijk myasthenia gravis te overwegen en uit te
sluiten. Ook ruimte-innemende processen in of nabij de hersenstam of de medulla oblongata
kunnen klachten geven die sterk doen denken aan ALS.
2.4 Aanvullend onderzoek
Laboratorium onderzoek
Gezien bovenstaande
differentiaal diagnose moet tenminste het
volgende
laboratoriumonderzoek worden verricht: glucose, bloedbeeld, BSE, elektrolyten, lever- en
nierfunctie, CK (meer dan 10 maal de bovengrens van normaal is ongebruikelijk bij ALS),
calcium en fosfaat (hyperparathyreoïdie), TSH (hyperthyreoïdie) en paraproteïnen (Hodgkin
en Non-Hodgkin lymfoom). Paraproteïnen komen bij 3% van de patiënten met ALS voor13 en
kunnen een reden zijn voor doorverwijzing naar een haematoloog.
Elektrofysiologisch onderzoek
Gegeneraliseerde afwijkingen bij het EMG onderzoek uitgevoerd volgens de El Escorial
criteria kunnen de waarschijnlijkheid van de diagnose ALS vergroten. Ook is het onderzoek
belangrijk om een aandoening van motorische neuronen te onderscheiden van een
myopathie of demyeliniserende aandoening. 13
Beeldvormend onderzoek
Het is aan te raden bij alle patiënten met een verdenking op ALS beeldvormend onderzoek
te verrichten.14 Bij afwezigheid van bulbaire klachten, maar aanwezigheid van klachten in de
armen moet ten minste de craniocervicale overgang in beeld gebracht worden en ook bij een
bulbaire aanvang van klachten is beeldvormend onderzoek noodzakelijk. Zo kan een
aandoening van het PMN in de bulbaire regio (zwakte en atrofie van de tong, slik- en
spraakklachten) veroorzaakt worden door een ruimte-innemend proces in bijvoorbeeld het
foramen jugulare en een aandoening van het CMN in de bulbaire regio (spastische dysartrie,
pseudobulbair affect) veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een groeiend aneurysma van de
a. basilaris. Wanneer er louter klachten in de bulbaire regio bestaan, zal het niet nodig zijn
de wervelkolom te visualiseren en wanneer er een aandoening van het PMN is in de benen,
zal het niet noodzakelijk zijn de hersenen of craniocervicale overgang in beeld te brengen.
Spierbiopt
Bij IBM en andere myopathieën kan bij concentrisch naaldonderzoek spontane
spiervezelactiviteit gevonden worden,15 waardoor het onderscheid met ALS moeilijk is. In dit
geval kan een spierbiopt uitsluitsel geven. Een spierbiopt is maar bij een kleine minderheid
van de patiënten met verdenking op ALS noodzakelijk.

2.5 Diagnostisch gesprek (‘slechtnieuwsgesprek’)
Slecht-nieuws wordt gedefinieerd als alle informatie die het toekomstperspectief van iemand
in ongunstige zin kan beïnvloeden.
Het slechtnieuwsgesprek is meer dan alleen bij de diagnose aan de orde. Het is namelijk
gebleken dat patiënten gesprekken over beademing en sondevoeding ook ervaren als slecht
nieuws. Dat betekent dat bij al deze gesprekken (deels) dezelfde “do’s” en “ don’t’s” gelden.
Het vertellen van de diagnose ALS aan patiënt en familie vereist een grote vaardigheid.
Indien dit gesprek niet goed wordt uitgevoerd kan dit van invloed zijn op de verwerking van
de diagnose door de patiënt en op de vertrouwensrelatie. Het in acht nemen van alle

11

aspecten van een effectieve communicatie en tijd om de diagnose uitgebreid te bespreken is
gecorreleerd aan een hogere patiënttevredenheid.16
Het diagnosegesprek over ALS vindt in 2 gesprekken plaats. In het eerste gesprek staan de
diagnose en de directe gevolgen van de ziekte centraal en de emotionele ondersteuning bij
de reactie op de diagnose. In het tweede gesprek (1-2 weken na het eerste gesprek) gaat
het om de vragen van de patiënt en kan eventueel de deelname aan wetenschappelijk
onderzoek worden besproken.
Tijdens het diagnosegesprek wordt informatie gegeven die is afgestemd op de emoties en
het bevattingsvermogen van de patiënt op dat moment. Een diagnosegesprek is een half
gestructureerd gesprek. Er staat enigszins vast wat er gezegd gaat worden. De volgende
fases zijn meestal ongestructureerd. Het hangt namelijk af van de reacties van de patiënt
hoe het gesprek verder zal verlopen. Het is gebleken dat het opnemen van nieuwe informatie
na slechtnieuws tijdelijk niet mogelijk is door de al dan niet zichtbare emotionele reactie.
Hiermee moet rekening gehouden worden ter afstemming van de hoeveelheid te verstrekken
informatie tijdens het eerste gesprek.
De slechtnieuwsgesprekken over beademing en sondevoeding dienen op tijd, maar niet
onnodig vroeg in het ziekteproces (herhaaldelijk) besproken te worden met de patiënt. Vlak
na de diagnose bij een volledig intacte slikfunctie, is het niet wenselijk om direct te praten
over een eventuele PEG-sonde die misschien in het geheel niet aan de orde zal komen bij
de desbetreffende patiënt.
In kader voegen:
Aandachtspunten voor het diagnosegesprek bij ALS
- plan 45 minuten voor het gesprek (eerste en tweede gesprek)
- lever de pieper in bij iemand anders zodat u niet gestoord wordt
- bespreek de diagnose met de patiënt in het bijzijn van partner/naaste
- houd geen informatie achter of geef geen onvolledige informatie.
- neem hoop die een patiënt heeft niet weg
- geef schriftelijke informatie mee over riluzole (zie www.alscentrum.nl)
Specifiek met betrekking tot de inhoud:
- bespreking van de resultaten van het (aanvullend) onderzoek (eerste gesprek)
- bespreken van medicamenteuze behandeling met riluzole (eerste gesprek)
- bespreken van erfelijkheid (eerste of tweede gesprek)
- bespreken van verwijzing naar revalidatiearts (eerste gesprek)
- bespreken van deelname aan wetenschappelijk onderzoek (tweede gesprek)
- bespreken van vervolgcontroles bij de neuroloog en/of revalidatiearts
Specifiek voor het diagnosegesprek over ALS is met betrekking tot de nazorg van belang:
- patiënt weet met wie hij/zij contact op kan nemen bij vragen
- informeer de huisarts en evt. de verwijzer direct na het eerste gesprek over de diagnose
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3. Ketenzorg
Huub Creemers
Nienke de Goeijen
3.1 Het geheel is meer dan de afzonderlijke delen
Ketenzorg is een samenhangend geheel van doelgerichte en planmatige activiteiten en/of
maatregelen gericht op een specifieke patiëntencategorie, in de tijd gefaseerd (Raad voor de
Volksgezondheid/RVZ, 1998). Ketenzorg is voor patiënten met ALS een middel om tussen
verschillende behandelaars en zorgverleners voldoende afstemming en continuïteit te
bereiken.
Het is noodzakelijk dat de partijen in de zorg voor de patiënt met ALS in staat worden gesteld
om in regionaal en lokaal verband te werken aan een continue verbetering van de kwaliteit
van zorg.
Belangrijke aspecten van de ketenzorg zijn transmurale organisatiestructuren, de
ondersteunende rol van de 2e lijn ten behoeve van de 1e lijn, de ontwikkeling van een
transmuraal protocol voor ALS, overleg met de zorgverzekeraars en de inbreng van de
patiëntengroep onder andere via de Vereniging Spierziekten Nederland
De zorg strekt zich uit van diagnostiek tot na het overlijden waarbij in de verschillende fasen
de volgende markeringspunten in de ketenzorg van belang zijn:
Fase 1: diagnostiek
- verwijzing door perifeer neuroloog naar ALS Centrum met oproep binnen 14 dagen
na verwijzing
- diagnostiek in 1 dag met mogelijkheid van aanvullend onderzoek
- aansluitend aan diagnose verwijzing naar een gespecialiseerd ALS-revalidatieteam
(zie http://www.als-centrum.nl/als-centrum/zorg/)
Fase 2: revalidatie
- verwijzing naar ALS-team in omgeving van de patiënt met oproep binnen 14 dagen
- multidisciplinair behandelplan
- efficiënte communicatielijnen ALS-team met gemeente en zorgverzekeraars wat
betreft hulpmiddelenvoorzieningen en aanpassingen woning, met het Centrum voor
Thuisbeademing (CTB), met de maag-darm-leverarts (MDL-arts) met betrekking tot
PEG-plaatsing, met behandelend neuroloog en met het ALS Centrum Nederland
- afstemming met huisarts over behandelplan en beleid
- afstemming met thuiszorg
Fase 3: terminale fase
- overdracht revalidatiearts naar huisarts
- communicatielijn huisarts met CTB, thuiszorg
3.2 Coördinatoren binnen de zorg
De rol van de neuroloog
De neuroloog is verantwoordelijk voor het stellen van de juiste diagnose. Hierbij moet de
neuroloog niet alleen uiterst zorgvuldig zijn in het uitsluiten van eventuele differentiaal
diagnostische overwegingen maar heeft hij/zij ook de verantwoordelijkheid voor het bewaken
van de efficiëntie van het diagnostisch proces. Daarnaast is het de taak van de neuroloog
om de diagnose in alle rust met de patiënt en zijn familie te bespreken. De neuroloog
informeert de huisarts en de eventuele verwijzer zo spoedig mogelijk na het gesprek over de
diagnose. Bij het tweede gesprek wordt ingegaan op vragen en wordt eventueel deelname
aan wetenschappelijk onderzoek besproken.
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De rol van de neuroloog is in de revalidatie- en terminale fase wisselend per patiënt. De
meeste patiënten hebben behoefte aan een regelmatige controle omdat ze geïnformeerd
willen worden over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe symptomen willen bespreken. De
neuroloog verifieert of de controles bij de revalidatiearts voldoende zijn en of de longfunctie
en voedingssituatie gecontroleerd worden.
Verder is de neuroloog, naast de revalidatiearts, aanspreekpunt voor vragen van huisartsen.
De rol van de revalidatiearts
De revalidatiearts roept de patiënt binnen 2 weken na de verwijzing op en informeert de
patiënt over de behandeling en begeleiding door het revalidatieteam. De revalidatiearts
coördineert de zorg in de fase waarin de patiënt in staat is naar het revalidatiecentrum te
komen. Hij brengt de functionele beperkingen in kaart, inventariseert de symptomen en stelt
een behandelplan op. Hij regelt voorzieningen en hulpmiddelen of adviseert en begeleidt de
patiënt/partner hierin. Tevens wordt de ademhalings- en voedingsproblematiek beoordeeld
en een verwijzing naar CTB en PEG-plaatsing besproken en geregeld.
De revalidatiearts spreekt ook over de noodzaak van het opstellen van een wilsverklaring in
overleg met de huisarts en kan hierin ondersteunen. De revalidatiearts is aanspreekpunt
voor huisarts en thuiszorgmedewerkers in de revalidatiefase en de terminale fase.
De rol van de huisarts/verpleeghuisarts
Omdat ALS een zeldzame aandoening is, heeft de huisarts over het algemeen weinig
ervaring met patiënten met ALS. Mede daarom is het van belang dat de huisarts zich zoveel
mogelijk houdt aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de VSN in samenwerking
met het
Nederland
Huisartsen
Genootschap
(NHG).
(http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/01/ALS-Huisartsenbrochure-2011.pdf)
De huisarts beoordeelt als eerste de klachten en verwijst patiënt naar de neuroloog. Hij
biedt emotionele ondersteuning aan patiënt en familie.
De huisarts kan advies geven over een second opinion naar het ALS-Centrum maar in
de meeste gevallen gebeurt dit door de neuroloog.
Tijdens de revalidatiefase draagt de huisarts, samen met de revalidatiearts, zorg voor
het behandelen van symptomen, begeleiding van patiënt en partner/naaste en is
aanspreekpunt voor acute problematiek. De huisarts bespreekt met patiënt ook de
wensen omtrent de laatste levensfase en hoe te handelen bij calamiteiten.
Indien de patiënt opgenomen is in een verpleeghuis is de verpleeghuisarts
verantwoordelijk voor bovenstaande taken.
In de terminale fase is de huisarts/verpleeghuisarts de coördinator van zorg. Hij heeft
voor specifieke vragen over symptomen als gevolg van de ALS overleg met de
revalidatiearts. Indien de patiënt beademd wordt, overlegt de huisarts met het
Centrum voor Thuisbeademing over het eventuele afbouwen van de beademing en
toediening van medicatie om benauwdheidsklachten te verminderen.
3.3 Centrum voor Thuisbeademing (CTB)
Beademing van patiënten met ALS gebeurt via een CTB. Er zijn 4 centra, verbonden aan de
academische ziekenhuizen (Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht). De centra geven
informatie over beademing, indiceren, begeleiden en optimaliseren de zorg rond beademing.
Er is een patiënteninformatiebrief
’chronische beademing bij patiënten met
ALS’ beschikbaar.
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/11/informatiebriefctb.pdf
De revalidatiearts of neuroloog kan de patiënt verwijzen naar een CTB, de 4 centra
hebben een regioverdeling in postcodegebieden. Om te verwijzen naar een CTB is
het niet noodzakelijk dat het besluit omtrent wel/niet beademen definitief is. De CTB’s
hebben een belangrijke rol in de informatievoorziening en beoordeling van de
mogelijkheden van de beademing als behandeling.
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3.4 Belangenorganisaties
ALS Centrum Nederland
Het ALS Centrum Nederland is een kenniscentrum op het gebied van ALS en opgericht in
2003. Het is gevestigd in het UMC Utrecht, AMC en het UMC St. Radboud als onderdeel van
de poliklinieken voor neuromusculaire ziekten en revalidatie.
De belangrijkste activiteiten van het ALS Centrum Nederland zijn:
het bundelen van kennis op het gebied van diagnostiek, behandeling en
wetenschappelijk onderzoek naar ALS in Nederland
een 'zorglijn' opzetten voor ALS: hierin wordt de diagnose en de begeleiding van de
patiënt volgens een vast protocol uitgevoerd
het bieden van de mogelijkheid van een second opinion en behandeling aan
patiënten met ALS.
het verbeteren van de onderzoeks-infrastructuur: méér onderzoek met méér
Nederlandse patiënten met ALS en hun artsen
het aanbieden en vernieuwen van onderwijs en opleiding op het gebied van ALS
het bieden van informatie en ondersteuning aan behandelaars en hulpverleners in
heel Nederland
Stichting ALS Nederland
De Stichting ALS Nederland richt zich op fondsenwerving ten behoeve van het ALS Centrum
en op het vergroten van de bekendheid over ALS. De Stichting is er ook voor patiënten en
komt op voor de belangen van patiënten.
Zij is in 2001 opgericht met als belangrijkste doel het oprichten van het ALS Centrum.

Spierziekten Nederland
Spierziekten Nederland is een vereniging voor en van mensen met alle
verschillende vormen van spierziekten. Zij werkt nauw samen met medisch
specialisten, maatschappelijk werkenden, onderzoekers, revalidatieartsen,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en huisartsen. Zo kunnen bepaalde knelpunten
in de verzorging en ondersteuning van mensen met een spierziekte worden gesignaleerd
en opgelost. Er bestaat een hechte band met de academische centra en gespecialiseerde
revalidatiecentra.
Binnen de vereniging is een diagnosewerkgroep ALS die mede zorg draagt voor een
goede informatieoverdracht over ziekte, behandeling en onderzoek.
http://www.spierziekten.nl/overzicht/amyotrofische-laterale-sclerose/
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4. Revalidatiefase
Huub Creemers
Nienke de Goeijen
Esther Kruitwagen
Joost Raaphorst

4.1 Behandeling van symptomen
4.1.1 Inleiding
ICF
Voor de analyse en diagnostiek van gezondheidsproblemen en de daaraan gerelateerde
zorgbehoeften wordt in de revalidatie de International Classification of Functioning, Disability
and Health (het ICF-model) als leidraad gebruikt: problemen worden op brede manier in
kaart gebracht en er is aandacht voor zowel persoonlijke als omgevingsfactoren. Zo kan in
de praktijk nader worden beoordeeld op welke niveaus aandachtspunten liggen.
ICFICF-model
ALS

Structuur
en Functie

Activiteiten

Persoonlijke
factoren

Participatie

Omgevings
factoren

Structuur en functie:
Enerzijds heeft men hier te maken met primaire symptomen ten gevolge van ALS zoals
zwakte en atrofie, fasciculaties, krampen, spasticiteit, spraak- en slikstoornissen,
kortademigheid en emotionele labiliteit met soms dwanghuilen en dwanglachen. Anderzijds
zijn er ook indirecte en secundaire symptomen die de structuur en functie kunnen
beïnvloeden.
Voorbeelden hiervan zijn: angst, depressie, rusteloosheid, constipatie, speekselvloed, taai
speeksel, verminderde hoestkracht, chronische hypoventilatie en pijn.
Aandacht voor verwerking en Kwaliteit van Leven
In de begeleiding dient er voldoende en laagdrempelige aandacht te zijn voor de patiënt
en partner. Het hebben van een actieve copingstijl lijkt in deze positief gerelateerd aan
de kwaliteit van leven.
De passieve schaal van de Utrechts Coping Lijst, UCL is een geschikte lijst om
op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de copingstijl van patiënt
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/08/uclpassief.pdf
Daar zou de Hospital Anxiety and Depression Scale, de HADS aan toegevoegd kunnen
worden. Zo wordt op een eenvoudige wijze inzicht verkregen in de draagkracht van patiënt.
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/08/hadsscale-1.pdf
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/08/hadsscoring-1.pdf
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Omdat de nadruk in de zorg ligt bij symptoombehandeling, in plaats van genezing is optimale
kwaliteit van leven ondanks de ervaren beperkingen een uitkomstmaat voor de begeleiding.
In alle fases van de aandoening.
Voorbeelden van instrumenten zijn:
De SEIQOL-DW: The schedule for the Evaluation of individualised Quality of Lifedirect Weighting. Patienten scoren hierin zelf waar voorhen de prioriteiten liggen.
Meeste relevante domeinen zijn familie, vrienden, gezondheid en professie.
SMILE: The schedule for meaning in life evaluation. Tevredenheid wordt afgezet
tegen individueel vastgestelde domeinen. Meest genoemde domeinen: familie,
partnership, vrijetijds activiteiten, vriendschap.
ALSSQOL: ALS Specific QOL. Religie, spiritualiteit en psychologisch welbevinden
zijn belangrijke topics.
Begeleiding mantelzorger
Vaak maken patiënt en mantelzorger in een eigen tempo een verwerkingsproces door. Er
treden taakveranderingen op: de mantelzorger wordt een verzorgende. In de loop van het
proces moeten beiden zich steeds weer aanpassen aan een nieuwe situatie, beslissingen
nemen over praktische zaken, maar ook over bijvoorbeeld beademing. Mantelzorgers steken
met de tijd steeds meer energie in zorgtaken. De zorglast die zij ervaren is gerelateerd aan
persoonlijke en sociale beperkingen en aan psychologische en emotionele problemen.
Mantelzorgers maken zich ernstig zorgen over de toekomst. Specifieke symptomen
verhogen de stress bij partners. Verlies van communicatie kan mantelzorgers intellectueel en
emotioneel isoleren. Nachtelijke beademing wordt als erg belastend ervaren door partners.
Dit kan leiden tot een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en toenemende
verantwoordelijkheid omdat ze de beademingsapparatuur moeten bewaken.
Seksualiteit en intimiteit zijn meestal pijlers voor relaties die al sterk onder druk staan.
Passiviteit en verminderde libido worden vaak beschreven.
Adviezen:
1. Er moet protocollair en systematisch aandacht zijn voor de partners.
2. Het is van groot belang dat de communicatie tussen patiënt en partner tot aan het
einde kwalitatief optimaal is.
3. Het is belangrijk om patiënt en partner voor te lichten over de laatste levensfase, het
stervensproces. Er moet daarvoor een goede afstemming zijn met de huisarts. Voor
adequate symptoombehandeling en/of goede palliatieve zorg is veel informatie
voorhanden, bijvoorbeeld via www.pallialine.nl
4. De draaglast van de partner kan in kaart worden gebracht met de Caregiver Strain
Index (CSI).
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/08/care-giver-strain-index.pdf
4.1.2 Symptomatische behandeling
Het doel van symptomatische behandeling is het optimaliseren van de kwaliteit van leven
en het niveau van functioneren van de patiënt en zijn verzorgenden.
In 2013 zijn er 3 richtlijnen verschenen; fysiotherapeutische-, ergotherapeutischeen logopedische begeleiding van ALS-patiënten.
http://www.als-centrum.nl/kennisbank/multidisciplinaire-als-richtlijn/
De richtlijn diëtetiek was al eerder verschenen.
http://www.als-centrum.nl/kennisbank/dieetbehandelingsrichtlijn-als/
Spierzwakte en atrofie
Door spierzwakte ontstaan problemen in mobiliteit. De behandeling moet erop gericht zijn om
de mobiliteit zo optimaal te regelen voor patiënt en zijn omgeving. Complicaties als
contracturen en decubitus moeten voorkomen worden.
Advies: begeleiding fysiotherapeut, zoveel mogelijk in de thuissituatie.
Doel: Onderhoud spierlengte en mobiliteit van gewrichten.
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Al in een vroeg stadium moet voorlichting gegeven worden over de hulpmiddelen welke
beschikbaar zijn. De aanvraag dient zo proactief mogelijk te gebeuren vanwege de
progressie van de ziekte.
Het gaat hier om hulpmiddelen op maat, zoals orthesen, of een aangepaste rolstoel met een
bediening die in de loop van de tijd aangepast kan worden met bijvoorbeeld alternatieve
besturing en/ of een neksteun.
Aanpassingen in het woonhuis of de werkomgeving van patiënt moeten gerealiseerd worden.
Nachtelijke spierkrampen en kaakklem
Spierkrampen kunnen een vroeg en hinderlijk symptoom zijn, met name als ze optreden voor
het slapen. Bij gezonde mensen zien we vaak krampen in kuitspieren, voetspieren en
hamstrings.
Bij ALS treden vaak ook krampen op in andere spieren: bijvoorbeeld handspieren,
halsspieren en tong. In de loop van de ziekte nemen de krampen vaak geleidelijk af. Bekend
is dat hydrokinine het aantal krampaanvallen bij (niet ALS-)ouderen vermindert, maar niet de
intensiteit ervan.
Behandeladviezen:
1. Zo nodig behandeling met levetiracetam; alternatief quininesulfaat 2dd 200 mg.
2. Alternatieven: Fysiotherapie: op lengte houden en brengen van spieren. Instructie
aan patiënt en verzorgenden over handelen tijdens een krampaanval. Hydrotherapie
kan prettig zijn
3. carbamazepine, fenytoïne, verapamil en gabapentineworden gebruikt en toegepast.
Er zijn geen vergelijkende onderzoeken gedaan,
Fasciculaties:
In een onderzoek naar het therapeutisch effect van vitamine E werd gevonden als
secundaire uitkomstmaat dat patiënten met Vit E (1000-3000 mg per dag) minder
fasciculaties hadden. Hiervoor ontbreekt nog afdoende bewijs. De meeste patiënten vinden
de klachten hinderlijk, maar hebben geen behoefte aan medicamenteuze behandeling.
Spasticiteit
Spasticiteit in de ledematen kan de oorzaak zijn van veel ongemak. Het functioneren wordt
vaak negatief beïnvloed door pijn, beperkte mobiliteit van gewrichten, problemen bij
houdingsveranderingen of problemen bij de verzorging. In de loop van de ziekte neemt de
spasticiteit soms af ten gevolge van progressie van de ‘slappe verlamming’.
De keuze van locale behandeling versus medicamenteuze behandeling wordt bepaald
middels het volgende behandelparadigma van spasticiteit:
Spasticiteit hinderlijk ?
Na behandeling
Ja:
Ja

Zijn er provocerende factoren
Nee
Start fysiotherapie/ ergotherapie

Aanvullende behandeling nodig ?

Gegeneraliseerd

Regionaal

Lokaal
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Nee: geen
monitoring

behandeling;

Behandeladviezen:
1.
Fysiotherapie en ergotherapie: educatie aan patiënt en verzorgenden over
spierrekoefeningen. Houdingsadviezen ter verlichting. Rustspalken om
contractuurvorming en verkorting van spieren te voorkomen. Hydrotherapie en
cryotherapie ter verlichting.
2.
Medicamenteuze behandeling: waakzaamheid is geboden vanwege bijwerkingen
als spierzwakte Middelen: baclofen, tizanidine en dantroleen.
Regionale behandeling: bij ernstige spasticiteit met onvoldoende reactie op
medicatie is er een indicatie voor intrathecale baclofenbehandeling.
3.
Locale behandeling. Bij uitzondering is er een indicatie voor locale behandeling
met botuline of fenol. Het ontstaan van spitsvoeten kan problemen opleveren bij
de transfers en gepaard gaan met pijnklachten rond enkels en drukplekken.
Kaakklem is een aparte vorm van spasticiteit en is een zeldzaam symptoom.
Behandeladviezen:
1.
lorazepam onder de tong (0.5-2.5 mg).
2.
Case reports beschrijven het positieve effect van botuline injecties. Dit dient te
gebeuren door een arts met ervaring op dit gebied. Belangrijke complicaties zijn
dislocatie van de kaak en toename van slikstoornissen. De dosering moet laag
gehouden worden: 6 MU/injectie/spier.
Articulatiestoornissen en communicatieproblemen
Hier ligt een belangrijke taak voor de logopedist.
Problemen bij spreken ontstaan door een combinatie van verlaagde vitale capaciteit met
beperkte volumina voor langere zinnen en dysarthrie ten gevolge van zwakte en spasticiteit
in orofaryngeale spieren. Onderzoek naar acceptatie van de communicatie ondersteunende
middelen laat zien dat sociale interactie (zelf initiatief kunnen hebben in een gesprek) net zo
belangrijk is als het regelen van je wensen en de zorg. Veel patiënten hebben de neiging
zich te onttrekken aan gesprekken en hun partner/verzorgende het woord te laten doen,
maar gebleken is dat dat een negatieve rol speelt in de kwaliteit van leven. Door een patiënt
vroeg te betrekken en te informeren over de mogelijkheden raakt hij/zij meer gewend aan de
mogelijkheden en worden keuzes vaker op tijd gemaakt.
Behandeling:
1. Oefentherapie gericht op orofaciale spiertraining, hyperarticulatie en
ademhalingstraining. Hier moet de nadruk liggen op de inzet van het diafragma in
de ademhaling.
2. De hulpmiddelen zijn onder te verdelen in non-verbale methoden van de patiënt
(mimiek, gebarentaal, houding, schrijven) en communicatieapparatuur (van
letterkaart tot apparaten met synthetische spraakuitvoer, computer te bedienen
met headmouse, schakel- en blikgeactiveerde communicatie).
Slikstoornissen
Zwakte van de bulbaire spieren gaat gepaard met dysfunctie van de lippen, tong en het
verhemelte, farynxzwakte, inadequate slikreflex en beperkte elevatie van de larynx tijdens
slikken. Dysfagie ontstaat vaak enkele maanden na het ontstaan van dysartrie. De volgende
symptomen doen een dysfagie vermoeden: regelmatig verslikken, recidiverende
luchtweginfecties, veranderde spraak na slikken, lang over maaltijd doen, vermoeidheid
tijdens en na maaltijden, gewichtsverlies.
Intensieve samenwerking en afstemming tussen diëtist en logopedist is essentieel.
Behandeladviezen:
1. Aanpassen van consistentie van de voeding.
2. Slikadviezen, houdingsadviezen.
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3.

4.

Bij gewichtsverlies van > 10% in 6 maanden of in het geval van recidiverende
luchtweginfecties is een PEG-sonde of een PRG(percutane radiologische
gastrostomie)-sonde geïndiceerd. Zie Richtlijn plaatsing PEG plaatsing.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
a. Het plaatsen van een PEG-sonde moet besproken worden op het moment
dat er sprake is van een afnemende longfunctie.
b. Screening: VC, capillair bloedgas en/of symptomen van nachtelijke
hypoventilatie.
Afwijkende bloedgaswaarden die wijzen op nachtelijke hypoventilatie
moeten als contra-indicatie gezien worden voor het plaatsen van een
PEG-sonde tenzij deze onder niet-invasieve beademing geplaatst kan
worden.

Zwakte ademhalingsspieren/nachtelijke hypoventilatie
Respiratoire insufficiëntie ontstaat door zwakte van de ademhalingsspieren, buikspieren en
diafragma. Het ontstaat geleidelijk en regelmatige navraag naar symptomen en klachten van
nachtelijke hypoventilatie en meting van de vitale capaciteit is noodzakelijk om tijdige
behandeling te starten.
Symptomen van nachtelijke hypoventilatie zijn: sputumretentie, gebruik van
ademhalingsspieren, verminderde adembeweging, cyanose, tachypneu, gestoorde
interpunctie, oedemen.
Klachten van nachtelijke hypoventilatie zijn: algemene vermoeidheid, perifeer oedeem,
slaperigheid, overdag, onrustige slaap, bedplassen, verwardheid, orthopneu,
stemmingsverandering, angst om te gaan slapen, moeite met ophoesten, dyspneu,
ochtendhoofdpijn, verwardheid, nachtmerries, recidiverende luchtweginfecties.
De symptomatologie en behandeling van zwakte van de ademhalingsspieren en respiratoire
insufficiëntie worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 5.1 en 5.2
Kortademigheid
Behandeladviezen bij kortademigheid zonder beademing:
Snel verergerend
1 In geval van angst: oxazepam 10-50 mg, oraal of via PEG, of lorazepam 0,5-2,5 mg onder
de tong. Zo nodig door mantelzorger toe te dienen, na telefonisch overleg met de huisarts en
in afwachting van zijn komst
2 Morfine 2,5-10 mg s.c. of i.v., zo nodig na 4-8 uren herhalen. Morfine altijd combineren met
een laxans
3 Bij onvoldoende effect van bovengenoemde maatregelen: sedatie overwegen
(zie Richtlijn Palliatieve sedatie)
Geleidelijk verergerend
1 Bij niet ernstige kortademigheid: beginnen met 2 dd 10 mg slow release morfine oraal of
met 6 dd 5 mg morfinedrank via PEG. Zo nodig kan de dosering worden verhoogd tot het
gewenste effect is bereikt
2 Een toedieningsalternatief is morfine, s.c. of i.v. iedere 4 uur 2,5 mg.* Al deze doseringen
kunnen zo nodig worden verhoogd tot het gewenste effect is bereikt.
3 Bij cyanose of aangetoonde hypoxie 0,5-1,0 liter zuurstof per minuut via een zuurstofbril
Behandeladviezen bij kortademigheid met beademing
Overleg zo mogelijk in alle gevallen met de dienstdoende arts van het Centrum voor
Thuisbeademing.
Noodmedicatie op voorraad thuis, indien gewenst
5 tabletten oxazepam 10 mg
Morfine 2,5 of 10 mg voor subcutane toediening
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Beschikbaarheid van zuurstof
Emotionele labiliteit
Pseudobulbaire verschijnselen als dwanglachen, dwanghuilen of dwanggapen kunnen zeer
beperkend werken in het sociale verkeer. Deze verschijnselen komen bij meer dan 50% van
de ALS patiënten voor, ook bij patiënten zonder bulbaire verschijnselen. Het zijn vaak
tijdelijke verschijnselen, gedurende enkele maanden.
Behandeladviezen:
1. Informeer patiënt en zijn verzorgenden dat dit niet een stemmingsstoornis is,
maar dat de oorzaak ligt in cerebraal letsel.
2. Behandeling met amitriptyline 2-3 dd 25-50mg, fluvoxamine of citalopram of
dextromethorphan/quinidine 30/30mg (nog in ontwikkeling). Deze medicamenten
worden gegeven bij andere aandoeningen als MS, met redelijk effect. Er is geen
bewezen voorkeur voor één van deze 3 middelen.
Angst, depressie, slapeloosheid
Depressie komt in alle stadia van ALS regelmatig voor, net als slapeloosheid, maar een
depressie komt niet vaker voor dan bij andere aandoeningen.. Direct na de diagnose maken
de meeste patiënten een periode van reactieve depressie door.
Angst kan een symptoom zijn van hypoventilatie en kan slapeloosheid veroorzaken. In de
behandeling wordt vaak amitriptyline gebruikt vanwege het positieve effect op andere
symptomen, zoals speekselvloed, slaapstoornissen en labiliteit.
Er is een verband tussen depressie en de gemoedstoestand van de partner.
Slaapstoornissen kunnen het gevolg zijn van respiratoire insufficiëntie en/of beperkte
mobiliteit, pijn en angst. Overdag kunnen klachten van vermoeidheid, hoofdpijn en traagheid
optreden.
Mobiliteitsproblemen, zoals moeite met draaien in bed, leveren vaak een onrustige nachtrust
op voor patiënt en vaak ook partner. Dit kan een indicatie zijn voor nachtzorg.
Er is terughoudendheid geboden ten aanzien van het gebruik van slaapmiddelen indien er
aanwijzingen zijn voor ademhalingsproblemen.
Behandeladviezen:
1. Besteed aandacht aan copingstijl van patiënt en partner. Besteed aandacht aan
psychisch welbevinden van beiden.
2. Medicatie bij depressie: amitriptyline of SSRI’s.
3. Medicatie bij slapeloosheid: amitriptyline, zolpidem, mirtazapine.
4. Angst: benzodiazepinen, diazepam supps tabl.
5. Bij ernstige vermoeidheid kan modafinil worden overwogen
Constipatie
Komt bij ongeveer 53% voor, mogelijk als gevolg van dehydratie, verminderde fysieke
activiteit, vezelarm voedsel, medicatie zoals anticholinergica en opioïden.
Behandeladviezen:
1. Dieetadviezen
2. Herbeoordelen van medicatie
3. Laxantia. Bij voorkeur osmotische laxantia/bulkvormers, bv. movicolon. Let
daarbij op voldoende vochtintake.
Speekselvloed
Speekselvloed kan het risico op aspiratie vergroten en vergroot het risico op orofaciale
infecties. Behandeling is geïndiceerd als patiënt aangeeft er last van te hebben.
Er is sprake van een onvermogen om het speeksel adequaat te transporteren en door te
slikken en niet zozeer van verhoogde productie.
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Behandeladviezen:
1. Amitriptyline 3 dd 10 mg of 1-2 dd 25 mg of glycopyrroniumbromidedrank
0,2mg/ml 3 dd 5-10 ml. Anticholinergica worden gebruikt vanwege hun bijwerking
op de speekselproductie. Helaas echter ook met andere ongewilde bijwerkingen
als urineretentie bij mannen. Als alternatieven worden scopolaminepleisters
1,5mg per 3 dagen gebruikt en atropine-oogdruppels sublinguaal 3 dd 0,250,75mg.
2. Adviseer een draagbaar afzuigapparaat welke kan worden aangevraagd via de
verzekering. Niet alle verzekeraars vergoeden dit apparaat.
3. Bestraling van de speekselklier beiderzijds met lage dosis snelle elektronen. (1014 MeV). Om het masker te maken moet een patiënt plat kunnen liggen. Effect:
4-6 maanden na 1-2 sessies. Bezwaar: droge mond.
4. Botuline-injecties in de speekselklieren. Dit moet gebeuren door een ervaren arts,
onder echoscopie vanwege het risico op een toename van slikstoornissen. Ook
onder die situatie worden ernstige bijwerkingen beschreven, als slikproblemen,
luxatie van de kaak.
Taai speeksel:
Dit is een groot probleem voor patiënten met verminderde hoestkracht en
longfunctieproblemen.
Behandeladviezen:
1. Manual assisted cough. Uitgevoerd door verzorgenden, fysiotherapeut.
2. Acetylcysteine, 3 dd 200-400 mg dagelijks. Bijvoorbeeld tijdens periodes met
luchtweginfecties.
3. bij onvoldoende effect kan een nebulizer met zout, ventolin of met acetylcysteïne
, of een combinatie van fluimicil en salbutamol geprobeerd worden.
4. Mechanische insufflatie/exsufflatie. De ‘hoestmachine’ wordt in Nederland bij
uitzondering vergoed. Risico op obstructie ten gevolge van een slijmprop is groot.
In de praktijk wordt dit alleen op de IC’s toegepast.
5. Een draagbaar uitzuigapparaat met yankauers size medium om tot achter in de
keel te kunnen uitzuigen.

Laryngospasmen
Laryngospasmen ontstaan spontaan of worden uitgelokt door voedingsprodukten. Een
gastro-oesophageale reflux kan - zelfs bij afwezigheid van klachten van pyrosis en zure
regurgitatie - centrale apnoes en reflexmatige laryngospasmen uitlokken5. Verrijking van de
ingeademde lucht met extra zuurstof zal het laryngospasme doen afnemen. Een dosering
zuurstof zoals in de acute geneeskunde gebruikelijk is, nl. 10-15L/minuut mag dan
toegediend worden via een nonrebreathing masker, tot patiënt weer blijk geeft van normale
luchtpassage. Als er (thuis) alleen een zuurstofconcentrator is en nonrebreathing maskers
ontbreken, is de hoogst bereikbare flow circa 5 L/min. Het doel van de behandeling met O2
onder dreigende asfyctische condities is om de SpO2 > 92% te krijgen. Afhankelijk van de
therapeutische respons wordt de O2-flow gelimiteerd.
Zuurstof voor thuis kan aangevraagd worden door een machtigingsformulier te faxen naar de
leverancier waarmee de verzekering een contract heeft. De zuurstof moet via een kapje
toegediend worden.
Pijn
Veel patiënten met ALS hebben pijnklachten. Pijn van het bewegingsapparaat ontstaat ten
gevolge van atrofie en verandering in spiertonus. Surmenage ontstaat ten gevolge van
compenserende houdingen en activiteiten bij verminderde spierkracht (capsulitis van
schouder). Drukplekken leveren vaak ook veel pijnklachten op.
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Behandeladviezen:
1.
Fysiotherapie. Doel: onderhoud spierlengte, mobiliteit van gewrichten. Start als
patiënt minder mobiel wordt en overwegend in de (rol)stoel zit.
2.
Evaluatie rolstoel, zitkussen, matras.
3.
NSAID’s en opioïden volgens de Richtlijn Pijnbehandeling van de WHO 1990.

4.2 Cognitieve problematiek
Hoewel ALS van oudsher wordt beschouwd als een aandoening die alleen de motorische
neuronen aantast, zijn al sinds het begin van de vorige eeuw cognitieve en
gedragsveranderingen beschreven bij patiënten met ALS. In de hedendaagse studies
worden veelal subklinische cognitieve stoornissen in 30-50% van patiënten met ALS
gevonden. Van de patiënten met ALS met cognitieve stoornissen heeft een deel ook
gedrags- en karakterveranderingen, dusdanig dat de diagnose ALS in combinatie met
fronto-temporale dementie (FTD) kan worden gesteld.
FTD is een vorm van dementie die, vergeleken met de ziekte van Alzheimer, vooral bij
relatief jongere personen voorkomt. Kenmerkend voor FTD zijn gedragsveranderingen zoals
apathie, initiatief verlies, gebrek aan (ziekte-)inzicht, euforie, repetitieve gedragingen,
eetstoornissen (een voorkeur voor zoet), ontremming en een verlies van sociale
vaardigheden. Stoornissen in executieve functies (bijv. verbale fluency stoornissen),
geheugenproblemen en taalstoornissen zijn andere kenmerken van FTD, die ook zonder de
gedragsveranderingen bij ALS-patiënten kunnen worden gevonden. (Verbale fluency test: in
een minuut zoveel mogelijk woorden met een bepaalde beginletter opnoemen of opschrijven.
Gezien eventuele motorische beperkingen bij patiënten met ALS moet een controle conditie
worden ingebouwd). Het ruimtelijk inzicht blijft vrijwel altijd gespaard bij ALS of ALS-FTD, zo
kunnen patiënten die vanwege hun onrust door de FTD op straat gaan zwerven, altijd hun
huis terugvinden.
Bij PLS- patiënten zijn in enkele studies lichte cognitieve stoornissen gevonden. Bij een klein
deel, waarschijnlijk tussen de 15-20%, van PSMA-patiënten komen cognitieve stoornissen
voor met ongeveer hetzelfde profiel als bij ALS. Er zijn enkele patiënten beschreven met
FTD in combinatie met PSMA en PLS. Er bestaat een taalvariant van FTD waarbij een
gestoorde taalproductie of juist een gestoord begrip veel meer op de voorgrond staat dan
eventuele gedragsveranderingen (zgn. progressieve, niet vloeiende afasie en semantische
dementie). De meest voorkomende vorm van FTD is echter de gedragsvariant, en dit geldt
ook voor de combinatie met ALS (ALS in combinatie met de taalvarianten
wordt zelden gezien). ALS-FTD komt bij 5-10% van de patiënten met ALS voor. De
combinatie van deze twee ernstige neurologische aandoeningen heeft grote gevolgen voor
de patiënt en zijn omgeving. De ziektelast ten aanzien van de gedragsveranderingen kan
zeer groot zijn en wordt, door het gebrek aan ziekte-inzicht bij de patiënt, voor een groot deel
door de partner of kinderen opgevangen. Indien de gedragsproblemen dermate ernstig zijn
dat ze in een thuissituatie niet meer gehanteerd kunnen worden, kan een behandeling
worden overwogen, met als doel een verpleeghuisindicatie uit te stellen.Hoewel de
effectiviteit deels onzeker is en evidence based onderzoek ontbreekt, kan de behandeling
bestaan uit carbamazepine, een SSRI (voornamelijk effectief bij repetitieve handelingen) of
een bètablokker.
Voor medici en paramedici die patiënten met ALS behandelen is van belang het bestaan van
de gedragsveranderingen te onderkennen, omdat het grote gevolgen kan hebben voor de
relatie van de patiënt en de partner/verzorger maar ook de arts-patiënt relatie. Speciale
aandacht is noodzakelijk voor de partner en de kinderen van de FTD-patiënt, waarbij de hulp
van een dementie-verpleegkundige van grote waarde kan zijn (informatie over FTDdementie-verpleegkundigen is te verkrijgen ie het Alzheimer centrum van het VUmc). Een
gebrekkig oordeelsvermogen in het kader van FTD kan invloed hebben op het nemen van
belangrijke medische beslissingen zoals het besluiten tot een PEGsonde of ondersteunende
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beademing. Een recente studie heeft laten zien dat hierdoor patiënten met ALS-FTD een
kortere overleving hebben. Hierop zijn uitzonderingen: zoals er langzaam verlopende vormen
van ALS zijn, geldt dat ook voor FTD, waarvan de gemiddelde overleving 8 jaar is, maar ook
20 jaar kan zijn.
Er is een nieuwe vragenlijst, de ALS-FTD-Q die ontworpen is om de gedragsvariant van FTD
bij ALS vast te stellen. Dit is een vragenlijst die wordt ingevuld door de
partner (http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/08/ALS-FTD-Q-20120816.pdf).
Het grootste gedeelte van patiënten met ALS met cognitieve stoornissen heeft lichte
stoornissen zonder duidelijke gedragsveranderingen en voldoet niet aan de diagnose ALSFTD. De lichte cognitieve stoornissen leiden niet altijd tot beperkingen, maar kunnen worden
vastgesteld met neuropsychologisch onderzoek (NPO). Het hiermee te bepalen profiel geeft
een indicatie over de lokalisatie van de niet-motorische hersendysfunctie. Het ligt voor de
hand te veronderstellen dat de lichte cognitieve stoornissen een voorbode zijn van een zich
ontwikkelende FTD. Dit is allerminst zeker, aangezien er nog onduidelijkheid is over de
aanwezigheid van progressie van de lichte cognitieve stoornissen of het ontwikkelen van
gedragsveranderingen.
Een recente studie heeft aanwijzingen laten zien voor een slechtere prognose in het geval
van executieve stoornissen en FTD, hoewel het nog niet duidelijk is of dit te maken heeft met
het vaker voorkomen van een bulbair beginnende FTD bij ALS en/of het minder gebruik
maken van PEG-sonde of ondersteunende beademing.
Adviezen ten aanzien van cognitieve en gedragsproblemen bij ALS:
1. Een NPO (o.a. verbale fluency test, verbale geheugentest (bijv. Rivermead Behavioural
Memory test, benoemingstaak bijv. Boston naming test) kan helderheid geven over de mate
van cognitieve problematiek. Let wel: dit is een momentopname. Het NPO geeft geen
informatie over de mate van achteruitgang, en welke stoornissen zullen verergeren. Een
NPO geeft inzicht en is een hulpmiddel bij de educatie voor de patiënt en zijn/haar partner.
Echter, de uitslag kan worden beïnvloed door de algehele conditie, verwerkingsproblematiek
en/of een depressie. Een NPO dient hierom bij voorkeur niet te snel na het diagnosegesprek
plaats te vinden.
2. FTD kent als typische kenmerken: gedragsveranderingen, problemen in de executieve
functies (bijv. verminderde verbale fluency) en geheugenproblemen. Er wordt geadviseerd
het NPO eventueel te combineren met onderzoek door een logopedist, gericht op praktische
adviezen voor patiënt en partner. Op dat moment wordt dan ook duidelijk welke
communicatiemiddelen in de toekomst niet bruikbaar zullen zijn.
3. Op de website van het ALS centrum is een vragenlijst beschikbaar voor het kwantificeren
van gedragsveranderingen in het kader van FTD. Deze vragenlijst, de ALS-FTD-Q wordt
ingevuld door partner of andere proxy; dit duurt ongeveer 10 minuten
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/08/ALS-FTD-Q-20120816.pdf
4. Vaak is er al in een vroeg stadium een groot verschil in lijdensdruk tussen patiënt en
partner. Deze gedragsverandering behoeft goede uitleg en begrip. Speciale aandacht voor
de partner is gewenst. Hierbij kan de hulp van een dementieverpleegkundige van grote
waarde zijn (www.alzheimercentrum.nl van het VUmc).
4.3 Hulpmiddelen en voorzieningen
De revalidatiefase wordt ingedeeld in drie fasen, elk gekenmerkt door specifieke
behandeldoelstellingen. De drie fasen zijn:
1. De fase waarin de patiënt met ALS zelfstandig is;
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2. De fase waarin de patiënt zelfstandig is met gebruik van hulpmiddelen en
voorzieningen;
3. De fase waarin de patiënt afhankelijk is.
Kerndoelen in fase 2 zijn het adviseren, aanvragen en begeleiden van hulpmiddelen en
aanpassingen en het bespreken van behandelmogelijkheden bij voortschrijdende progressie
De acties van het revalidatieteam bestaan uit het leggen van contacten met instanties als
gemeenten, indicatiestellers, zorgverzekeraars en leveranciers. De patiënt met ALS wordt
naar gelang de behoefte ondersteund en begeleid bij het aanvragen van hulpmiddelen en
voorzieningen. De verschillende disciplines geven voorlichting over de procedures en de
beschikbare middelen. Een bijzonder aspect daarvan zijn de ergonomische belemmeringen
die de patiënt met ALS tegenkomt in de eigen woning. In overleg met de gemeente zal een
plan gemaakt moeten worden voor de toekomst; het aanpassen van de eigen woning of het
verhuizen naar een aangepaste woning of een instelling (meestal een verpleeghuis).
Training in het leren omgaan met het hulpmiddel en ondersteuning van de patiënt bij de
acceptatie ervan blijkt regelmatig noodzakelijk.
De ergotherapeut en/of de maatschappelijk werker leggen huisbezoeken af om de
problemen in de thuissituatie te inventariseren.
De snelle achteruitgang in spierkracht veroorzaakt een toename van de lichamelijke
beperkingen. Dit betekent dat er vaak in een relatief korte tijd veel verschillende
hulpmiddelen noodzakelijk zijn.
Voor een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen kunnen de websites
van de VSN (www.vsn.nl met links naar diverse zeer relevante websites) en de Handywijzer
(www.handywijzer.nl) geraadpleegd worden.
4.4 De hulpmiddelen verstrekking: wet en regelgeving
In de paragraaf volgt een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgevingen voor de
aanvraag van vergoedingen voor kosten van zorg, hulpmiddelen, medische zaken en
personele hulp zoals hulp in het huishouden.
Procedures rondom de aanvraag van hulpmiddelen en zorg vergen over het algemeen veel
tijd en zijn voor de patiënt met ALS en diens partner/mantelzorger vaak onduidelijk. Gezien
de lange doorlooptijden van procedures en levering is het belangrijk om in een zo vroeg
mogelijk stadium met de patiënt in gesprek te komen over de aan te vragen hulpmiddelen en
zorg.
Informeer bij de gemeente en de zorgverzekeraar of er een spoedprocedure bestaat. Geef
de patiënt en de instanties alle informatie die nodig is om de aanvraag snel te kunnen
afhandelen. Maak de aanvraag zo compleet mogelijk, rekening houdend met de
achteruitgang in het functioneren in de toekomst. Belangrijk hierbij is om de patiënt hulp en
ondersteuning aan te bieden bij de aanvragen. Dit kan praktische hulp zijn bij het invullen
van een aanvraagformulier, het verstrekken van informatie over procedures, het uitproberen
van hulpmiddelen, het oefenen met een geleverd hulpmiddel maar ook ondersteuning bij een
gesprek met een indicatiesteller of tijdens een selectieprocedure bij een leverancier.
• Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Het doel van de WMO is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en
mee kunnen doen in de samenleving. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder
hulp of hulpmiddelen, kan de patiënt een aanvraag doen bij de gemeente, die de WMO
uitvoert.
De gemeente zorgt ervoor dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het betreft onder andere de volgende
mogelijkheden:
- hulp in het huishouden zoals ramen lappen, schoonmaken, maaltijden klaarmaken
e.d.
- woonvoorzieningen zoals drempelhulpen, beugels, een traplift, een douchezitje e.d.
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vervoersvoorzieningen voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen
zoals regionaal taxivervoer, een scootmobiel, invalidenparkeerkaart, e.d.
- rolstoelen zoals duwrolstoelen, handbewogen en elektrische rolstoelen.
De patiënt moet zelf de aanvraag doen voor de gewenste zorg of hulpmiddelen. De
ergotherapeut en/of maatschappelijk werker kan de patiënt indien noodzakelijk hierbij
ondersteunen. De hulpmiddelen worden vaak in bruikleen verstrekt.
Gemeenten zijn verplicht om de beperkingen van hun inwoners te compenseren. Iedere
gemeente kan dat op zijn eigen manier doen. De gemeente kan een onderzoek laten
uitvoeren om te laten beoordelen welke voorziening nodig is. Dat onderzoek gebeurt door
een eigen deskundige of door een indicatiesteller van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) of een ander bedrijf (bijvoorbeeld Scio, Argonaut). Bij de indicatiestelling en advisering
is de systematiek zoals neergelegd in de International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF, www.who.int/classifications/icf/en) het uitgangspunt.
Als een voorziening toegekend wordt kan de patiënt kiezen voor een
persoonsgebonden budget (pgb) of voor zorg/een voorziening in natura. (www.pgb.nl)
-

• Bovenregionaal en recreatief vervoer Valys
Valys is taxivervoer voor patiënten die slecht ter been zijn en daardoor beperkt zijn in het
maken van uitstapjes of familiebezoek buiten de gemeente waar ze wonen. Het gaat om
verplaatsingen die verder weg zijn dan vijf OV-zones vanaf het woonadres. De patiënt krijgt
een persoonlijk kilometerbudget om de taxi buiten de eigen regio te nemen. Indien de patiënt
niet met de trein kan reizen en geen gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder heeft kan
een verhoogd taxikilometerbudget aangevraagd worden. De ALS patiënt moet zelf een
Valyspas aanvragen bij Valys (www.valys.nl) en moet o.a. als voorwaarde een bewijs van de
gemeente hebben dat recht geeft op WMO-vervoer of een rolstoel/ scootmobiel.
• Zorgverzekeringswet (Zvw)/Besluit zorgverzekering
Het wettelijk kader voor de verplichte basisverzekering per 1 januari 2006.
Onder het basispakket van de zorgverzekeringswet valt ook de vergoeding voor
hulpmiddelen als rollators, voedingspompen, elektrische hoog-laag bedden, trippelstoelen,
aangepaste stoelen en tafels, ademhalingsapparatuur, eetapparaten, bladomslagapparatuur,
omgevingsapparatuur, persoonsalarmering, communicatiehulpmiddelen en de vergoeding
voor vervoer in verband met het ontvangen van zorg. Deze hulpmiddelen worden of in
eigendom of in bruikleen verstrekt. De behandelend arts vraagt met een machtiging het
hulpmiddel aan. Voor een aantal hulpmiddelen is een adviesrapportage van de
ergotherapeut noodzakelijk. (www.denieuwzorgverzekering.nl en www.minvws.nl)
• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Uit de AWBZ worden de kosten van de zorg en de begeleiding bij langdurige ziekte betaald.
Dit betreft de zorg thuis of in een AWBZ instelling, zoals de persoonlijke verzorging (wassen,
kleden, eten, toiletgebruik e.d.), de verpleging (verzorging PEG-sonde, wondverzorging e.d.),
de ondersteunende begeleiding (om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven)
en het verblijf in een instelling.
De patiënt vraagt zelf de zorg en/of begeleiding aan via het CIZ. De zorgindicatie wordt
gesteld door het CIZ. Ook hier kan de patiënt kiezen uit zorg in natura of een
persoonsgebonden budget. Bij een pgb krijgt de patiënt een bedrag waarmee zelf zorg
ingeschakeld kan worden. Een combinatie van pgb en zorg in natura is ook mogelijk.
(www.cvz.nl , www.zn.nl en www.ciz.nl)
• Wet Werk en Bijstand (bijzondere bijstand)
Bijzondere Bijstand betekent dat de gemeente haar inwoners financiële steun geeft bij
bijzondere kosten (extra stook- en energiekosten, kledingslijtage, e.d.). Deze steun is
bestemd voor mensen met een inkomen op of rond het minimumniveau.
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De patiënt moet zelf een aanvraag indienen bij de gemeente die op haar beurt bekijkt of
iemand in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. De gemeente heeft meestal schriftelijke
informatie over de uitvoering van de bijzondere bijstand.
• WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
In de WIA is onder andere geregeld dat een arbeidsgehandicapte werknemer een aanvraag
kan doen voor voorzieningen tot behoud of herstel van arbeidsgeschiktheid. De patiënt moet
zelf een aanvraag indienen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen)
(www.uwv.nl). Mogelijke voorzieningen zijn vervoersvoorzieningen, zoals een bijdrage in de
kosten van eigen vervoer, autoaanpassingen, werkplekaanpassingen, e.d.
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5. Ademhalingsstoornissen en terminale fase
Piet van Leeuwen
Jan Veldink
Erik Westermann
5.1 Wanneer de behoefte aan zorg steeds intenser wordt….
Vanaf het moment waarop de diagnose ALS wordt gesteld maken de patiënt en diens
omgeving zich vaak ernstig zorgen over hoe het verder moet wanneer het ziekteproces in
een gevorderd stadium komt. Voor hen en voor de hulpverleners rijzen vragen op zoals: kan
iemand met ALS in het eindstadium nog wel thuis verzorgd worden? Wat zijn eventuele
alternatieven? Hoe (on)draaglijk zal het laatste stuk zijn? Hoe zal de balans zijn tussen
draagkracht en draaglast en wat zijn daarbij belangrijke factoren? Welke klachten kunnen
verlicht worden en wie kan daarbij behulpzaam zijn? Wat betreft symptoomverlichting wordt
verwezen naar hoofdstuk 4 van dit zakboekje en naar de VIKC-richtlijn ALS2.
(http://www.pallialine.nl/als)
Maximale ondersteuning
Omdat gaandeweg het proces de zorgbehoefte toeneemt en de energie bij de patiënt
afneemt, is het van groot belang dat de hulpverlening zo efficiënt mogelijk aansluit bij de
behoeften van de patiënt. Dit vraagt om een duidelijke regievoering. Hierbij is er in de laatste
fase een belangrijke taak weggelegd voor de betrokken huisarts, verpleeghuisarts of
hospice-arts. Hoe afhankelijker de patiënt wordt hoe meer behoefte ontstaat aan rust en
overzicht. Eén van de grootste valkuilen is een teveel aan zorgverleners, hoe raar dit ook
klinkt. Voor een patiënt met ALS zijn alle contacten met hulpverleners zowel steunend als
vermoeiend. Dit laatste aspect neemt gaandeweg het ziekteproces alleen maar toe. Dat is
ook de reden waarom de regiefunctie zo cruciaal is: de patiënt moet er op moet kunnen
rekenen dat er geen onnodig beroep wordt gedaan op zijn/ haar energie zowel in fysiek als in
communicatief opzicht. Omdat het in de thuissituatie lang niet altijd mogelijk is om deze
overzichtelijkheid te garanderen kan een opname in een verpleeghuis of hospice op enig
moment een wenselijke stap zijn. Voor de mantelzorgers is dit een stap die nogal eens als
een falen wordt ervaren, maar aan de andere kant mondt zelfoverschatting bij mantelzorgers
soms uit in een acute noodsituatie waarbij de zorg alsnog uit handen moet worden gegeven
onder minder goede condities, zoals een burnout bij de partner. Wees als hulpverlener
hierop bedacht en besef dat een patiënt met ALS een zorgbehoefte kan hebben die
overeenkomt met die van twee verpleeghuispatiënten. De stap naar een 24-uursvoorziening
kan in bepaalde opzichten een stap vooruit zijn. Zo is er het verhaal van een patiënte met
ALS die in het hospice intens heeft genoten van de mogelijkheid die haar daar geboden werd
om dagelijks uitgebreid in bad te gaan. Een hele heisa, maar zeer (be)lonend, ook voor de
betrokken zorgverleners.
De (huis)arts die zich in deze fase wil laten bijstaan door de kennis en kunde van derden kan
hiervoor een beroep doen op verschillende instanties en personen: de specialisten bij wie de
patiënt reeds bekend is, de helpdesk van het regionale consultatieteam palliatieve zorg
(www.pallialine.nl), de in ALS gespecialiseerde revalidatieafdelingen (www.als-centrum.nl)
en de Vereniging Spierziekten Nederland (www.vsn.nl).
Beleving van binnenuit
Iedere patiënt met ALS heeft zijn of haar eigen specifieke wensen en behoeften. Men kan
dus nooit aan de buitenkant ‘aflezen’ als hulpverlener waar de inspanning op gericht zou
moeten zijn. Wel geldt in het algemeen dat een patiënt met ALS erg kwetsbaar is in zijn/haar
energiebalans omdat alles zoveel extra energie en tijd neemt. Dit leidt tot een deels fysieke
en deels psychische vorm van vermoeidheid, waarbij de patiënt maximaal behoed moet
worden voor energieverspilling. Soms echter vormen goedbedoelende omstanders en
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hulpverleners zelf een bron van energieverspilling, onder meer door te focussen op
hulpmiddelen en acties die niet aansluiten bij waar de patiënt echt behoefte aan heeft. Een
bijzonder verschil met andere chronisch zieke patiënten is het feit dat een patiënt met ALS
veelal niet oogt als een zieke patiënt en daarmee het risico loopt dat men zijn/haar specifieke
behoefte aan rust en privacy over het hoofd ziet. Een tweede verschil is dat ALS een
overwegend motorische aandoening is en dat de geheugenfunctie evenals het cognitief en
psychosociaal functioneren van een patiënt met ALS veelal, maar niet altijd, intact blijft.
Daarmee is hij/zij tot op het laatst gevoelig voor het wel of juist niet weloverwogen doen en
laten van de omgeving. Vandaar dat hier een rijtje van mogelijke valkuilen in de omgang met
patiënten met ALS wordt benoemd:
Mogelijke valkuilen
In willekeurige volgorde:
- te veel hulpverleners
- te opdringerige of te betrokken hulpverleners waarbij de patiënt geen keuzevrijheid
meer ervaart
- onvoldoende regievoering binnen de hulpverlening zelf
- veel accent op hulpmiddelen terwijl de patiënt zonder zou kunnen of willen
- intensieve hulpvragen worden als claimend of als overdreven ervaren en worden
soms (ten onrechte!) toegeschreven aan een lastig persoonskenmerk van de patiënt.
Dit wordt als zeer onheus ervaren.
- de omgeving onderschat de zorgzwaarte/cijfert zich te veel weg
- de omgeving onderschat de patiënt wat betreft zijn/haar draagkracht in het hele
ziekteproces
- de omgeving, inclusief de hulpverlening heeft een vertekend beeld van het
eindstadium van ALS (bijvoorbeeld men denkt dat de patiënt zal stikken)
- de patiënt komt ernstig tekort in de behoefte aan rust en privacy
- het team en/of de mantelzorgers krijgen onvoldoende aandacht of tijd om op verhaal
te komen
Draaglast/ draagkracht
Het voortdurend moeten inleveren en het zich elke dag realiseren dat lichaamsfuncties,
inclusief het spraakvermogen, bedreigd worden, heeft een enorme impact op de patiënt.
Hij/zij is ten slotte volledig aangewezen op de hulp van anderen. Die anderen hebben hun
sterke en hun zwakke kanten en momenten. Het is voor de patiënt een hele opgave om de
gevoelens te hanteren van (on)macht, (on)geduld, (on)begrip en (on)dankbaarheid. Ook is er
de zoektocht naar het behoud van het gevoel van eigenwaarde. Al met al een bijna
bovenmenselijke opdracht. Onderzoek wijst uit dat er bij 10% van de patiënten met ALS een
depressie optreedt en dat 44 tot 75% van de patiënten in het verloop van de ziekte last heeft
van een depressieve reactie. Dit kan ook voor een deel het gevolg zijn van de gevoeligheid
die een patiënt heeft voor signalen van uitputting in zijn/haar omgeving.
In de praktijk blijken patiënten met ALS deze psychische last in wisselende mate en vaak op
bewonderenswaardige wijze te (ver)dragen. Vaak wordt gerapporteerd dat patiënten met
ALS opvallend warme en plezierige mensen zijn. Veel hulpverleners hebben ervaren
hoezeer deze patiënten in de omgang met hun ziekte over uitzonderlijke innerlijke kracht
lijken te beschikken. Soms zodanig dat gesteld kan worden dat zij de hulpverleners en de
familie hebben begeleid in plaats van andersom. Zij overtreffen ook vaak zichzelf en hun
eigen verwachtingen in deze. Dit kan maken dat een patiënt het ziektebeloop als meer
begaanbaar ervaart dan hij of zij ooit voor mogelijk had gehouden.
Laatste levensfase, laatste adem
Er zijn in de afgelopen jaren retrospectieve onderzoeken verricht naar de wijze waarop
patiënten met ALS overlijden. Uit onderzoeken onder 121 patiënten in Duitsland en 50
patiënten in Engeland komt naar voren dat respectievelijk 88% en 98% van deze patiënten
vredig is gestorven en dat geen enkele patiënt door verstikking om het leven is gekomen,
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ook niet als gevolg van verslikken. In Nederland is ook onderzocht hoe de laatste fase bij
patiënten met ALS is verlopen. Gebleken is ondermeer het volgende: 89% had een
vreedzame dood, bij een kleine groep was sprake van onrust, angst en soms psychotische
kenmerken. Stikken kwam in de groep waarvan de gegevens bekend zijn niet voor maar
40% van de patiënten overleed plotseling en onverwacht, bij deze groep is onbekend of er
sprake is geweest van een hoge luchtwegobstructie.
Het is van groot belang om deze gegevens ter beschikking te stellen van patiënten met ALS
en hun omgeving. De angst om te stikken is een verontrustende gedachte voor iedereen die
met benauwdheid te maken heeft. Stikken is een sensatie die optreedt bij een acute
afsluiting van de luchtpijp. Verreweg de meeste vormen van benauwdheid spelen zich echter
af op een ander en lager niveau en dat geldt ook voor de dyspnoe bij ALS. Hierbij treedt er
bij verergering van de problematiek een bewustzijnsdaling op ten gevolge van een
verhoogde koolzuurspiegel. Deze bewustzijnsdaling maakt dat de patiënt weinig of zelfs
geen benauwdheid ervaart. Veel patiënten met ALS overlijden in hun slaap of glijden opeens
weg. Een enkele keer is er sprake van een overlijden ten gevolge van hartfalen of een
longontsteking.
ALS en palliatieve zorg
Wat voor patiënten met ALS geldt, geldt eigenlijk ook voor andere patiënten die niet meer
mogen rekenen op genezing: zij moeten kunnen rekenen op goede palliatieve zorg. Dat
houdt in: maximale ondersteuning, het verzachten van het lijden en het geven van informatie
die zowel recht doet aan het verlangen te weten wat er kan gebeuren als aan de plicht om
iemand te behoeden voor ongefundeerde schrikbeelden. Het durven te vertrouwen op de
begaanbaarheid van het laatste stuk geeft iemand mede de kracht om het leven tot het einde
te leven. Dit vertrouwen kan deels gebaseerd zijn op de inzet waarop mensen mogen
rekenen van hun familie en andere naasten, deels op een goed gedoseerde aanwezigheid
van geschoolde professionals en vrijwilligers, maar voor een belangrijk deel ook op kennis
over het natuurlijke verloop van het sterven in zijn algemeenheid en over het sterven ten
gevolge van bepaalde ziektebeelden in het bijzonder.
5.2 Ademhalingsstoornissen en behandeling
Door geleidelijk toenemende verlamming van de ademhalings- en slikmusculatuur
veroorzaakt ALS een scala aan wisselende respiratoire klachten en symptomen1.
Respiratoire aandoeningen vormen de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit.
Vrijwel alle patiënten met ALS ontwikkelen uiteindelijk een respiratoire insufficiëntie2, die
acuut, chronisch of met een acute verergering bovenop een reeds bestaande chronische
respiratoire insufficiëntie tot uiting kan komen. Alle verschijnselen van de uitvallende
ademhalingsmusculatuur hangen enerzijds samen met het onvermogen om de luchtwegen
doorgankelijk te houden en anderzijds met het onvermogen de alveolaire ruimte te
ventileren. Obstructies van luchtwegen en ventilatiestoornissen beïnvloeden elkaar
wederzijds ongunstig.
De acute respiratoire insufficiëntie
Deze manifesteert zich onverwacht met een acute hoge luchtwegobstructie, een acute
infectie of aspiratie bij patiënten die al bulbaire verschijnselen hebben. Doorgaans is er nog
een goede respiratoire reserve met voldoende ademkracht, maar is het hoesten gestoord
omdat wegens stembandzwakte de thoraxinhoud niet meer onder druk gezet kan worden.
‘s Nachts kunnen al dan niet gerelateerd aan lichaamshouding (micro)aspiraties ontstaan,
die tot klachten kunnen leiden. Scopolaminepleisters verhogen de viscositeit van keelsecreet
en speeksel en kunnen klachten verergeren. Gestolde en viskeuze secreetcollecties kunnen
totale laryngeale obstructies veroorzaken met fatale gevolgen3.
Aandachtspunten in de anamnese zijn een onderbroken slaap door spontane nachtelijke
hoestbuien, kwijlen en het gevoel te zullen gaan stikken. Dit laatste kan gepaard kan gaan
met inspiratoire stridor, gorgelende keelgeluiden, het gevoel geen lucht meer te krijgen,
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angst en paniek en uiteindelijk bewustzijnsverlies. Met name angst en paniek wijzen op
zuurstofgebrek en CO2-retentie4.
Bij onvoldoende hoestkracht moet ook rekening gehouden worden met atelectasen en met
aan aspiratie gerelateerde luchtweginfecties, zoals bronchitis en pneumonie. Gastrooesophageale reflux kan - zelfs bij afwezigheid van klachten van pyrosis en zure regurgitatie
- centrale apnoes en reflexmatige laryngospasmen uitlokken met identieke klinische
verschijnselen5. Klachten van asfyxie kunnen na verloop van tijd spontaan afnemen wat
herkenbaar wordt als het verdwijnen van de inspiratoire stridor bij aspiraties.
Behandeling:
Bij dreigende acute hoge luchtwegafsluiting met verminderde hoestkracht die hypoxaemie
zonder ernstige hypercapnie veroorzaakt:
- Bij acute hoge luchtwegafsluiting gepaard gaand met bewustzijnsverlies zijn acute vitale
medische spoedbehandelingen aangewezen, tenzij patiënt deze bij wilsbeschikking heeft
uitgesloten.
- Tijdelijke toediening van zuurstof in een flow die voldoende is om de hypoxaemie te
bestrijden. Ook bij een stridor, wijzend op nog voldoende inspiratoire ademkracht, zal
verrijking van de ingeademde lucht met extra zuurstof het laryngospasme doen afnemen.
Een dosering zuurstof zoals in de acute geneeskunde gebruikelijk is, nl. 10-15L/minuut
mag dan toegediend worden via een nonrebreathing masker, tot patiënt weer blijk geeft
van normale luchtpassage. Als er (thuis) alleen een zuurstofconcentrator is en
nonrebreathing maskers ontbreken, is de hoogst bereikbare flow circa 5 L/min. Het doel
van de behandeling met O2 onder dreigende asfyctische condities is om de SpO2 >
92% te krijgen. Afhankelijk van de therapeutische respons wordt de O2-flow gelimiteerd.
- Abdominale compressie tijdens ineffectief hoesten kan behulpzaam zijn om
hypofaryngeale secreetcollecties te mobiliseren.
- Electieve tracheotomie op indicatie van preventie van asfyctische perioden. In plaats van
een tracheacanule kan worden volstaan met een zg. tracheastent; een afsluitbaar
boordenknoopje in de hals dat zo nodig toegang tot het trachealumen verschaft. Zo nodig
kan ook bronchiaal toilet worden verricht.
- Preventie van nachtelijke aspiraties door te letten op slaaphouding en de stand en
ondersteuning van het hoofd.
- Toedienen van voeding via een PEG-sonde in platte rugligging vermijden.
- Zuurremmende medicatie is zinvol bij pyrosis en gastro-oesofageale reflux; zelfs als deze
klachten ontbreken kan toediening van deze medicatie worden overwogen5.
- Toepassing van de Heimlich manoeuvre kan nodig en behulpzaam zijn om de
doorgankelijkheid van de larynx te verbeteren.
De acute verergering van een bestaande chronische respiratoire insufficiëntie
Deze manifesteert zich meestal door acute respiratoire complicaties bij een al langer
bestaand verlies aan respiratoire reserve. Chronische hypoventilatie kan alleen ’s nachts
maar ook al overdag bestaan en eventueel kan nachtelijke noninvasieve beademing al zijn
ingesteld.
De oorzaken zijn luchtweginfecties, aspiraties van speeksel, keelsecreten en voedsel die
aanleiding geven tot pneumonieën en retentie van bronchiaal secreet dat niet meer goed
gemobiliseerd en geëxpectoreerd kan worden. Hierdoor ontstaan acute atelectasen.
Dehydratie als gevolg van onvoldoende vochtintake verandert de viscositeit van speeksel en
luchtwegsecreet, waardoor dit moeilijker doorgeslikt, resp. opgehoest kan worden.
Vochtgebrek verandert ook de consistentie van de faeces, zodat obstipatie mechanische
belemmering voor de werking van het verzwakte middenrif kan veroorzaken. Anaesthesie bij
electieve diagnostische of therapeutische ingrepen, maar ook deze ingrepen zelf kunnen een
acute verergering van de al aanwezige chronische respiratoire insufficiëntie teweegbrengen.
De belangrijkste klachten en verschijnselen zijn acuut toegenomen dyspnoe, die ook tijdens
noninvasieve beademing op kan treden, paniek en angst, nieuw ontstane of verergerende
orthopnoe, koorts, globusgevoel en “draden trekkend” speeksel, dorst en obstipatie en
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“failure to extubate”. Eventueel aanwezige klachten van (nachtelijke) hypoventilatie kunnen
verergeren door toename van de hypercapnie. Ook asfyctische klachten kunnen op de
voorgrond staan.
Behandeling:
Zonder ingrijpende therapeutische maatregelen leidt deze situatie vrijwel zonder uitzondering
tot de dood. Patiënten moeten daarom tevoren geïnformeerd worden over het bestaan en de
mogelijke behandelingen van dreigende respiratoire complicaties. Daarnaast is het belangrijk
om de wensen van de patiënt met betrekking tot het uitvoeren dan wel nalaten van
specifieke behandelingen vast te leggen in een wilsbeschikking.
- Overweeg ter preventie vaccinaties tegen influenza en pneumococcen.
- Bij nachtelijke hoestbuien staken van nachtelijke voeding.
- Bij verdenking op het ontstaan van een respiratoire infectie is vroegtijdige behandeling
met bactericide antibiotica naast mucolytica aan te raden. Koorts verhoogt de
luchtbehoefte en dient te worden gedempt met koortswerende medicatie. Zorgdragen
voor een goede hydratietoestand verbetert de consistentie van bronchiale secreten.
- Fysiotherapie met abdominale en thoracale compressietechnieken en houdingsdrainage
kunnen expectoratie van sputum verbeteren.
- Bij obstipatie kan laxeerbeleid de hypoventilatie gunstig beïnvloeden.
- Zuurstoftoediening dient met beleid te gebeuren om geen verergering van alveolaire
hypoventilatie teweeg te brengen. Doorgaans is een FiO2 van 0,3 voldoende om
patiënten te beschermen tegen hypoxie6. Bij hypoventilerende patiënten wordt deze
fractie doorgaans al bereikt met een zuurstofflow van 1 l/min7.
- Als niet-invasieve beademing gewenst is, is opname voor acute niet-invasieve
beademing op een intensive care afdeling nodig. Hier kan tevens aandacht geschonken
worden aan niet-invasieve technieken ter verwijdering van bronchiaal secreet met
hoestondersteunende apparatuur.
- Indien de luchtwegen onvoldoende doorgankelijk gehouden kunnen worden, is de
prognose quoad vitam slecht. In zo’n geval is palliatie van de dyspnoe met een eventueel
noodzakelijke hogere zuurstofflow en morfinomimetica geïndiceerd.
- Acute invasieve beademing bij hypoventilerende patiënten met ALS is mogelijk, maar
wordt alleen toegepast, wanneer de patiënt hier weloverwogen voor gekozen heeft. Het
wordt afgeraden door de CTB’s vanwege de verregaande consequenties van de
behandeling: vrijwel zonder uitzondering zal deze overgaan in chronische invasieve
beademing, die na ontslag uit het ziekenhuis alleen veilig in verpleeghuizen onder
begeleiding van een CTB kan worden voortgezet8.
De chronische respiratoire insufficiëntie
Deze ontstaat door toenemende alveolaire hypoventilatie en bij uitblijven van
bovengenoemde acute respiratoire complicaties. Als de respiratoire spierkracht afneemt,
manifesteert het beeld zich primair met klachten van nachtelijke hypoventilatie9. Bij zeer
geleidelijke achteruitgang kunnen klachten ook geheel ontbreken terwijl er dan wel al
hypercapnie overdag kan zijn. De prognose quoad vitam is dan beperkt. Patiënten dienen
daarom in een vroeg stadium van de ziekte geïnformeerd te worden over de mogelijkheden
tot behandeling van dreigende chronische respiratoire insufficiëntie; bij voorkeur vóór
restrictieve longfunctiestoornissen kunnen worden vastgesteld9. Zij kunnen zich dan
geleidelijk voorbereiden op de chronische beademing.
Behandeling:
- Chronische (intermitterende) niet-invasieve beademing verbetert de kwaliteit van leven
en verlengt de levensduur van patiënten met ALS10 en wordt daarom de laatste jaren
vaker toegepast. Dit geldt echter niet voor patiënten met ernstige bulbaire zwakte die
geen klachten hebben van nachtelijke hypoventilatie10. De voortgang van de chronische
beademing is afhankelijk van de mogelijkheden om de luchtwegen doorgankelijk te
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houden. Bij uitgesproken bulbaire klachten is chronische beademing mede daarom
praktisch moeilijk uitvoerbaar en neemt de therapietrouw met de behandeling af.
Longvolume
recruterende
technieken
of
het
regelmatig
uitvoeren
van
insufflatiemanoeuvres die tot doel hebben de longinhoud op peil te houden zijn alleen
zinvol bij min of meer intacte bulbaire functies. De hoestkracht kan er mee worden
verbeterd en de chronische niet-invasieve beademing gefaciliteerd.
Bij dyspnoe aan de beademing moet naar oorzaken worden gezocht en waar mogelijk
gerichte behandeling worden ingesteld. Symptomatische verlichting met zuurstof en - als
dit niet helpt - met morfinomimetica dient laagdrempelig te worden overwogen, indien
bijstelling van de beademing geen verlichting meer geeft.
Chronische invasieve (tracheostomale) beademing wordt in Nederland afgeraden om al
eerder genoemde redenen en alleen dan ingesteld nadat patiënt de keuze hiervoor
weloverwogen heeft gemaakt8.

5.3 Beëindiging van de beademing (invasief en niet-invasief)
Tijdens chronische beademing is regelmatig informeren naar de effectiviteit ervan en de
belasting van de beademing voor patiënt en verzorgers essentieel. Het is belangrijk dat de
patiënt in een wilsbeschikking aangeeft waar de grenzen van levenskwaliteit liggen, zodat hij
niet geconfronteerd hoeft te worden met het voortduren van chronische beademing, waarvan
hij geen baat meer heeft.
Wanneer chronische beademing in de beleving van de patiënt geen verbetering dan wel
handhaving van kwaliteit van leven meer oplevert of wanneer de patiënt om stoppen van de
beademing vraagt, dient van beademing te worden geabstineerd. Dit kan gebeuren door het
momentaan stoppen van de beademing of door een zogenaamde terminale ontwenning,
waarbij de patiënt ontwend wordt van zijn beademing tot de dood er op volgt of tot wat nog
resteert van de spontane – insufficiënte - ademhaling. Naar verwachting zal dit vervolgens
binnen afzienbare tijd leiden tot de dood. Beide methoden kunnen gepaard gaan met
klachten van dyspnoe, onrust en angst. Hiervoor is palliatieve behandeling met zuurstof,
morfinomimetica en eventueel hypnotica voorafgaand aan en ook tijdens het abstineren
geïndiceerd.
Duur stervensproces bij terminale ontwenning
Het is voor de patiënt en zijn familieleden van belang om te kunnen voorspellen hoe lang het
stervensproces zal duren. Dit is afhankelijk van de beademingsbehoefte (aantal uren per
etmaal) en van de beademingsvrije tijd die nog zonder dyspnoe kan worden doorgebracht en
varieert van minuten tot uren à enkele dagen11-13. De ontwenningsduur en de
overlevingsduur na ontwennen worden niet beïnvloed door de toegediende morfine- en
benzodiazepinedoses en er is geen verschil in duur van overleving tussen patiënten die wél
en die geen morfine hadden gehad11,12.
Terminale ontwenning is zeldzaam13. Het is bij patiënten met ALS niet duidelijk door wie en
hoe vaak om weloverwogen abstineren van chronische beademing wordt gevraagd en hoe
vaak dit verzoek vervolgens wordt ingewilligd. Patiënten met ALS die chronisch worden
beademd, overlijden meestal aan de gevolgen van toenemende chronische respiratoire
insufficiëntie, uitgelokt door voortschrijdende ineffectiviteit van de beademing ten gevolge
van combinaties van bovengenoemde oorzaken. Hierbij wordt uiteindelijk de beademing ook
gestaakt. Incidenteel kiest een patiënt zelf voor het afzien van beademing om ’s nachts te
kunnen overlijden. Nu chronische beademing bij ALS vaker wordt toegepast en meer
patiënten een wilsbeschikking opstellen, moet ermee rekening gehouden worden dat vaker
om terminale ontwenning kan worden gevraagd. Omdat de meeste chronisch beademde
patiënten met ALS thuis worden beademd, kan de huisarts als eerste met het verzoek om
terminale ontwenning worden geconfronteerd. Afhankelijk van de wensen en de conditie van
de patiënt kan een CTB de huisarts met adviezen bijstaan als terminale ontwenning wordt
gevraagd.
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5.4 Euthanasie, hulp bij zelfdoding en palliatieve sedatie
Euthanasie en hulp bij zelfdoding betreffen zogenaamde medische beslissingen rond het
levenseinde (MBL’s) waarbij expliciet de intentie bestaat om het levenseinde te bespoedigen.
Andere MBL’s zijn onder andere: het niet instellen of staken van levensverlengende
behandelingen (zoals bijvoorbeeld sondevoeding,
beademing of antibiotica bij een
pneumonie), het toedienen van opiaten of andere middelen die mogelijkerwijs het
levenseinde kunnen bespoedigen, maar waarbij er primair een palliatieve intentie bestaat
(bijvoorbeeld het bestrijden van benauwdheid of onrust).
Nederlands onderzoek toonde aan dat in de periode 1994-1998 ongeveer 20% van patiënten
met ALS overleden was na euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dit onderzoek werd op
gelijksoortige manier uitgevoerd als de landelijke onderzoeken naar MBL’s, waarbij het
cruciaal was dat woorden als “euthanasie” bewust niet werden gebezigd omdat de betekenis
hiervan niet voor iedereen hetzelfde was.
Medische handelingen zijn geïnventariseerd zodat achteraf de handelingen ingedeeld
konden worden in een MBL of niet. Voor het onderzoek werden de artsen geïnterviewd die
betrokken waren bij de patiënt in de terminale fase. Het percentage van 20% lag ruim boven
het landelijke percentage van ongeveer 1-2%. Daarnaast was het aantal gedane
(mondelinge en schriftelijke) verzoeken zelfs 37%. Dit benadrukt dat euthanasie een
belangrijk thema is in de zorg bij ALS.
Een tweede studie (periode 2000-2005) toonde nogmaals aan dat 17% van meer dan 200
patiënten gestorven waren na euthanasie of hup bij zelfdoding. Om meer inzicht te verkrijgen
in de determinanten van dergelijke beslissingen zijn bij deze studie tevens de nabestaanden
geïnterviewd.
Gebleken is dat patiënten die gestorven waren na euthanasie of hulp bij zelfdoding veel
minder vaak religieus waren, wat hoger opgeleid waren en vaker last hadden van angst om
te stikken. Verder waren patiënten die gestorven waren na euthanasie of hulp bij zelfdoding
niet vaker depressief en werd de ervaren kwaliteit van zorg door de nabestaanden gelijk
beoordeeld als door de nabestaanden van patiënten die niet als gevolg van euthanasie of
hulp bij zelfdoding waren overleden.
Het onderzoek toonde een aantal knelpunten in de zorg bij ALS maar deze waren niet
gerelateerd aan het verzoek om euthanasie/hulp bij zelfdoding, bijvoorbeeld het gegeven
dat ongeveer 25% van de nabestaanden inschatte dat de hulpmiddelen niet adequaat waren.
Tijdens het eerste onderzoek werd ingeschat dat palliatieve sedatie, dat rond de
eeuwwisseling steeds meer in opkomst was in de palliatieve zorg, geen grote rol zou hebben
bij ALS in tegenstelling tot bij kanker, omdat de opiaten bij dyspneu en onrust in combinatie
met respiratoire insufficiëntie vermoedelijk een relatief snel overlijden zouden
bewerkstelligen.
Uit het tweede onderzoek bleek daarentegen dat 15% van de patiënten gestorven was onder
palliatieve sedatie, vaak in combinatie met een MBL (staken of niet instellen van
levensverlengende handelingen). Gebleken is verder dat patiënten die na sedatie overleden
waren minder vaak “verlies van waardigheid” en “geen kans meer zien op verbetering” als
overwegingen hadden gehad in vergelijk met patiënten die door euthanasie/ hulp bij
zelfdoding zijn overleden. Vermoedelijk geeft ernstig fysiek lijden vaker aanleiding tot
palliatieve sedatie dan tot euthanasie of hulp bij zelfdoding.
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ALS Functional Rating Scale Revised (ALS-FRS-R)
Item 1: spraak
4 punten
: normale spraak
3 punten
: waarneembare spraakstoornis
2 punten
: met herhalingen begrijpelijke spraak
1 punt
: spraak gecombineerd met non-verbale communicatie
0 punten
: verlies van effectief spraakvermogen
Item 2: speekselproductie
4 punten
: normaal
3 punten
: een enigszins, maar duidelijk aanwezige overmaat aan speeksel
in de mond; eventueel s’nachts kwijlen
2 punten
: matige overmaat aan speeksel: eventueel minimaal kwijlen overdag
1 punt
: opvallende overmaat aan speeksel met enig kwijlen
0 punten
: opvallend kwijlen: heeft continu een tissue of zakdoek nodig.
Item 3: slikken
4 punten
: normale eetgewoonten
3 punten
: beginnende eetproblemen: soms verslikken
2 punten
: consistentie van het voedsel is veranderd
1 punt
: moet gesuppleerd worden door een katheter (neus/PEG)
0 punten
: NPO (alleen parenterale of enterale voeding)
Item 4: schrijven
4 punten
: normaal
3 punten
: langzaam of slordig: alle woorden zijn leesbaar
2 punten
: niet alle woorden zijn leesbaar
1 punt
: kan pen vasthouden maar niet schrijven
0 punten
: kan pen niet vasthouden
Item 5a: voedsel snijden en bestek vasthouden (bij patiënten zonder een PEGkatheter)
4 punten
: normaal
3 punten
: enigszins langzaam en onhandig maar hulp is niet nodig
2 punten
: kan het meeste voedsel snijden, ondanks onhandigheid en traagheid;
enige hulp is nodig
1 punt
: het voedsel moet gesneden worden door een ander maar kan zichzelf
wel langzaam voeden
0 punten
: moet gevoed worden door een ander
Item 5b: voedsel (bij patiënten met een PEG-katheter)
4 punten
: normaal
3 punten
: onhandig maar kan alle handelingen zelfstandig uitvoeren
2 punten
: enige hulp is geboden bij het los- en vastmaken van knoopjes
1 punt
: kan slechts minimaal degene die verzorgt helpen
0 punten
: kan geen enkele handeling zelf verrichten
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Item 6: aankleden en hygiëne
4 punten
: functioneert normaal
3 punten
: onafhankelijk en volledig zelfverzorgend maar met moeite of
verminderde efficiëntie
2 punten
: af en toe hulp nodig of gebruik van aanpassingen
1 punt
: heeft hulp nodig bij de zelfverzorging
0 punten
: totale afhankelijkheid
Item 7: omdraaien in bed / schikken van het beddengoed
4 punten
: normaal
3 punten
: enigszins langzaam en onhandig maar geen hulp nodig
2 punten
: kan alleen omdraaien of het beddengoed schikken,
maar met grote moeite
1 punt
: kan een begin maken maar niet zelfstandig omdraaien
0 punten
: hulpeloos
Item 8: lopen
4 punten
: normaal
3 punten
: beginnende loopproblemen
2 punten
: loopt met hulp of hulpmiddelen
1 punt
: kan niet lopen
0 punten
: kan niet doelbewust de benen bewegen
Item 9: traplopen
4 punten
: normaal
3 punten
: langzaam
2 punten
: milde instabiliteit of vermoeidheid
1 punt
: heeft hulp of de trapleuning nodig
0 punten
: kan niet traplopen
Item 10: benauwdheid
4 punten
: geen
3 punten
: gebeurt tijdens lopen
2 punten
: gebeurt tijdens een of meerdere van de volgende:
eten, bad nemen, aankleden (ADL)
1 punt
: gebeurt tijdens rust, moeilijkheden met ademhalen tijdens zitten
of liggen
0 punten
: grote moeilijkheden: overweegt ondersteuning ademhaling
Item 11: benauwdheid tijdens nachtrust
4 punten
: geen
3 punten
: enige moeilijkheid met slapen door kortademig,
gebruikt over het algemeen niet meer dan 2 kussens
2 punten
: extra kussens nodig om te slapen (meer dan twee)
1 punt
: kan alleen zittend slapen
0 punten
: kan niet slapen
Item 12: ademhalingstekort
4 punten
: geen
3 punten
: af en toe gebruik van BiPAP
2 punten
: continu gebruik van BiPAP tijdens de nacht
1 punt
: continu gebruik van BiPAP tijdens dag en nacht
0 punten
: mechanische ventilatie door intubatie of trachostoma
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